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Hepatitis B-vaccinatie voor  


één op de zeven zuigelingen 


   
Elke zuigeling waarvan ten minste één van de ouders geboren is in een land met een 


betrekkelijk hoog percentage virusdragers moet tegen hepatitis B gevaccineerd 


worden. Deze groep omvat in Nederland ongeveer vijftien procent van alle 


pasgeborenen. Vaccinatie van de overige 85 procent is op de zuigelingenleeftijd niet 


nodig en er zijn op dit moment onvoldoende wetenschappelijke gegevens om te 


beoordelen of vaccinatie op 9- à 12-jarige leeftijd wél doelmatig is. Zo luidt een 


vandaag verschenen advies van de Gezondheidsraad aan de Minister van VWS. 


Infectie door het hepatitis B-virus (HBV) is een belangrijke oorzaak van 


leverontsteking (hepatitis) die op de lange duur kan leiden tot verschrompeling 


(cirrose) of kanker van de lever. Vaak is de infectie van voorbijgaande aard en slaagt 


het lichaam er in zich van het virus te ontdoen. Als dit laatste niet lukt, is men 


virusdrager. Vooral jonge kinderen hebben een flinke kans op chronische infectie en 


dragerschap. Dragerschap verhoogt niet alleen de kans op cirrose of kanker, maar is 


ook de bepalende factor bij de verspreiding van HBV in de bevolking. 


Hepatitis B-vaccinatie biedt afdoende bescherming tegen het virus. De 


Wereldgezondheidsorganisatie dringt aan op algemene vaccinatie van zuigelingen of 


schoolgaande kinderen. Sommige deskundigen betwijfelen echter de doelmatigheid 


daarvan in landen zoals Nederland, waar het percentage HBV-dragers in de bevolking 


laag is en waar de virusoverdracht voornamelijk loopt via seksueel contact bij 


jongvolwassenen. Er is hier in beide opzichten een aanmerkelijk verschil met de 


situatie in het grootste deel van de wereld. Daar zijn twee tot acht, soms zelfs meer dan 


acht, op de honderd mensen virusdrager en speelt de virusoverdracht van moeder op 


kind (tijdens de zwangerschap of bij de bevalling) een hoofdrol, naast de overdracht via 


intensief huiselijk contact, in het bijzonder bij jonge kinderen. 


In de Scandinavische landen, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Japan is besloten 


geen algemene vaccinatie tegen hepatitis B in te voeren. In Nederland besloot de 
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Minister van VWS hetzelfde, in afwachting van het nu aan haar voorgelegde advies 


van de Gezondheidsraad. 


De Gezondheidsraad bepleit vaccinatie, via het Rijksvaccinatieprogramma voor 


kinderen (RVP), van alle pasgeborenen waarvan ten minste één van de ouders geboren 


is in een land met een middelmatig of hoog percentage virusdragers. Deze kinderen 


hebben immers een verhoogde kans om in aanraking te komen met dragers, in het gezin 


in Nederland of bij bezoek aan het land van herkomst van de ouder(s). Het gaat hier om 


ongeveer vijftien procent van alle pasgeborenen in ons land. Vaccinatie van de overige 


85 procent is op de zuigelingenleeftijd niet nodig. Voor een oordeel over de 


doelmatigheid van vaccinatie op 9- à 12-jarige leeftijd zijn meer gegevens nodig over 


de infectiekans en de effectiviteit van vaccinatiestrategieën. Te verwachten is dat 


lopend modelleringsonderzoek van het RIVM daarin zal kunnen voorzien. Op dit 


moment biedt het RVP ook geen mogelijkheden voor vaccinatie van deze 


leeftijdsgroep. De Gezondheidsraad meent dat de bespreking van dit vraagstuk plaats 


moet vinden in de komende discussie over een eventuele brede herziening van het 


RVP. 


De publicatie' Algemene vaccinatie tegen hepatitis B', nr2001/03, is verkrijgbaar bij 


het Secretariaat van de Gezondheidsraad, fax (070) 340 75 23, e-mail order@gr.nl, en 


via www.gr.nl. Nadere inlichtingen verstrekt dr H Houweling, tel. (070) 340 66 25, 


e-mail hans.houweling@gr.nl . 



mailto:order@gr.nl
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Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 


 


  
Onderwerp : Aanbieding advies over algemene vaccinatie tegen hepatitis B 
Uw kenmerk : GZB/GZ 2.071.642 
Ons kenmerk :  
Bijlagen : 16 
Datum : 20 februari 2001 


 
 


Mevrouw de Minster, 


Op uw verzoek, vervat in brief nr GZB/GZ 2.071.642, bied ik u hierbij advies aan over 
algemene vaccinatie tegen hepatitis B. Het is opgesteld door een daartoe door mij 
geformeerde commissie van de Gezondheidsraad en beoordeeld door de 
beraadsgroepen Infectie & Immuniteit en Geneeskunde. 


Naar mijn mening komt het voorstel van de commissie enerzijds tegemoet aan de 
behoefte om degenen te beschermen die baat zullen hebben van vaccinatie, anderzijds 
aan de wens om het Rijksvaccinatieprogramma van de overigen niet onnodig te 
belasten. Ik heb waardering voor de zorgvuldige wijze waarop de commissie de 
praktische  uitvoerbaarheid van haar voorstellen heeft geverifieerd.  


Hoogachtend, 


w.g. 


prof dr JJ Sixma 
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aan: 
 
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 


  
Nr 2001/03, Den Haag, 13-2-2001







 


  


 


 


  
De Gezondheidsraad, ingesteld in 1902, is een adviesorgaan met als taak de regering en 
het parlement "voor te lichten over de stand der wetenschap ten aanzien van 
vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid" (art. 21 Gezondheidswet).  


De Gezondheidsraad ontvangt de meeste adviesvragen van de bewindslieden van 
Volksgezondheid, Welzijn & Sport, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening & 
Milieubeheer, Sociale Zaken & Werkgelegenheid, en Landbouw, Natuurbeheer & 
Visserij. De Raad kan ook eigener beweging adviezen uitbrengen. Het gaat dan als 
regel om het signaleren van ontwikkelingen of trends die van belang kunnen zijn voor 
het overheidsbeleid. 
De adviezen van de Gezondheidsraad zijn openbaar en worden in bijna alle gevallen 
opgesteld door multidisciplinair samengestelde commissies van—op persoonlijke titel 
benoemde—Nederlandse en soms buitenlandse deskundigen. 


 


 
 
 
 


  
Dit advies kan als volgt worden aangehaald: 
Gezondheidsraad. Algemene vaccinatie tegen hepatitis B. Den Haag: Gezondheidsraad, 
2001; publicatie nr 2001/03. 
 
Preferred citation: 
Health Council of the Netherlands. Universal vaccination against hepatitis B. The 
Hague: Health Council of the Netherlands, 2001; publication no. 2001/03. 


  
auteursrecht voorbehouden 
 
all rights reserved 


  
ISBN: 90-5549-359-7 
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Samenvatting, conclusies en 
aanbevelingen 


 


  
In dit advies bespreekt een commissie van de Gezondheidsraad de vraag of algemene 
vaccinatie tegen hepatitis B via het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) wenselijk is. In 
1996 heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om voorbereidingen daartoe te treffen. 
Naar aanleiding van dat advies heeft de Minister van VWS het RIVM gevraagd de 
doelmatigheid van algemene vaccinatie te onderzoeken. Mede op basis van een in mei 
2000 uitgebrachte tussenrapportage over dit onderzoek besloot de minister om 
vaccinatie tegen hepatitis B nog niet op te nemen in het RVP. De minister vraagt – 
mede naar aanleiding van parlementaire bespreking – de Gezondheidsraad het advies 
uit 1996 te heroverwegen in het licht van nieuwe wetenschappelijke inzichten.  


Infectie met het hepatitis B-virus (HBV) is één van de oorzaken van hepatitis 
(leverontsteking). De klinische verschijnselen van HBV-infectie wisselen sterk. De 
overgrote meerderheid van tevoren gezonde personen maakt een voorbijgaande infectie 
door, maar vooral bij jonge kinderen ontstaan vaak chronische infectie en dragerschap. 
Dragerschap van het virus speelt een primaire rol in de overdracht van HBV-infecties 
en is een belangrijke determinant voor de langetermijngevolgen van hepatitis B: 
levercirrose en leverkanker. 


Op grond van de prevalentie van dragerschap van HBV onderscheidt de 
Wereldgezondheidsorganisatie drie klassen van landen en regio’s. Nederland behoort 
tot de zogeheten laag-endemische landen, waarin de prevalentie van dragerschap 
minder dan twee procent bedraagt. In het grootste deel van de wereld is hepatitis B 
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echter middel-endemisch (prevalentie twee tot acht procent), of hoog-endemisch 
(prevalentie acht procent of meer). Tussen deze drie klassen zijn er verschillen in het 
relatieve belang van de verschillende transmissieroutes voor HBV-infectie. In hoog- en 
middelendemische landen vindt een relatief groot deel van de overdracht plaats door 
verticale transmissie (van moeder op kind tijdens zwangerschap of bevalling) of door 
horizontale, niet-seksuele transmissie (door huiselijk contact, vooral onder jonge 
kinderen). In laag-endemische landen, zoals Nederland, ontstaan de meeste acute 
infecties na seksueel contact op jongvolwassen leeftijd.  


Voor de preventie van hepatitis B zijn er veilige en effectieve vaccins, waaronder ook 
combinaties met de vaccins uit het huidige RVP. Ongeacht de prevalentie van 
dragerschap adviseert de Wereldgezondheidsorganisatie vaccinatie tegen hepatitis B op 
te nemen in een algemeen vaccinatieprogramma voor zuigelingen of schoolkinderen. In 
de laatste jaren is echter de vraag gerezen of ook in landen waar hepatitis B al relatief 
weinig voorkomt, algemene vaccinatie altijd zinvol is. Behalve Nederland hebben het 
Verenigd Koninkrijk, Scandinavische landen, Ierland en Japan te kennen gegeven nog 
niet tot algemene vaccinatie van alle kinderen over te zullen gaan. 


Vaccinatie tegen hepatitis B vindt in Nederland al plaats in het kader van een beleid 
gericht op risicogroepen en ook bij kinderen van moeders die draagster blijken bij de 
screening van zwangere vrouwen. De commissie vindt dat deze programma’s moeten 
worden voortgezet, ook indien men besluit tot algemene vaccinatie. Zij hecht groot 
belang aan de screening van zwangere vrouwen en de daaropvolgende vaccinatie van 
pasgeborenen, maar vermoedt dat verbeteringen mogelijk en noodzakelijk zijn in de 
organisatie. Zij vindt het ook belangrijk dat de Coördinatiecommissie pre- en 
postnatale screening (CPPS) van het College voor Zorgverzekeringen het functioneren 
van het programma evalueert. 


De bescherming tegen hepatitis B kan voorts belangrijk verbeterd worden door de 
volgende groepen via de GGD-en actief te benaderen voor vaccinatie: 
§ huisgenoten en gezinsleden van dragers  
§ kinderen die langdurig zullen verblijven in een land waar hepatitis B middel- of 


hoog-endemisch is  
§ kinderen in asielzoekerscentra. 


Een beslissing over algemene vaccinatie moet naar het oordeel van de commissie 
primair afhangen van een weging van de effecten op de volksgezondheid. Het is dan 
raadzaam twee subpopulaties te onderscheiden waarin zowel de afweging als de 
gewenste leeftijd voor vaccinatie verschillend ligt.  
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Er zijn aanwijzingen dat in migrantenpopulaties in laag-endemische landen het 
transmissiepatroon voor een belangrijk deel een weerspiegeling is van dat in het land 
van herkomst. Kinderen waarvan ten minste één van de ouders afkomstig is uit een 
land waar hepatitis B middel- of hoog-endemisch is, hebben een grotere kans om in 
aanraking te komen met dragers, hetzij in het gezin, hetzij in de sociale omgeving in 
Nederland of bij bezoek aan het land van herkomst van de ouder(s). Op dit moment 
behoort, landelijk gezien, ongeveer 15 procent van de pasgeborenen tot deze 
subpopulatie. Omdat de kans op dragerschap bij infectie op jonge leeftijd veel groter is 
dan bij infectie op volwassen leeftijd, is er een onevenredig grote invloed op het totaal 
aantal dragers. Alleen vaccinatie op de zuigelingenleeftijd kan hier effect sorteren. De 
commissie adviseert om daartoe over te gaan voor de hier bedoelde subpopulatie. 


In gezinnen waarvan géén van beide ouders afkomstig is uit een middel- of hoog-
endemisch land, lopen kinderen tot de leeftijd van ongeveer 12 jaar daarentegen in het 
algemeen geen risico. Hier is vaccinatie op de zuigelingenleeftijd niet nodig. 


Uitkomsten van nieuwe modelberekeningen van het RIVM bevestigen het belang 
van vaccinatie op de zuigelingenleeftijd voor de subpopulatie van kinderen met een 
verhoogde infectiekans. Met het huidige model is het echter niet mogelijk om de 
doelmatigheid te beoordelen van vaccinatie van de overige kinderen op de 
schoolgaande leeftijd.  


Ter beantwoording van de vraag naar de praktische uitvoerbaarheid van de bedoelde 
gerichte vaccinatie van kinderen met een verhoogde infectiekans, heeft de commissie 
een werkgroep bijeengeroepen van deskundigen uit de thuiszorg, de ent-administraties, 
de tuberculosebestrijding en de GGD-en. Op grond van deze consultatie adviseert zij 
het RVP van kinderen waarvan ten minste één van de ouders geboren is in een land 
waar hepatitis B middel- of hoog-endemisch is, uit te breiden met vaccinatie tegen 
hepatitis B. De commissie adviseert sterk om die vaccinatie te combineren met enting 
tegen Haemophilus influenzae type B-infectie. Belangrijk voor het slagen van de 
uitbreiding is dat de entadministratie voor de selectie van deze kinderen kan beschikken 
over het gegeven ‘geboorteland van de ouders’ uit de gemeentelijke basisadministratie. 
Voorts is belangrijk de kwaliteit van de voorlichting; hiermee dient men rekening te 
houden bij de organisatie en financiering van het programma. Na drie jaar moet, zo 
meent de commissie, beoordeeld worden of de beoogde subpopulatie voldoende bereikt 
wordt. 


In de rest van de bevolking vindt overdracht vooral plaats door seksueel contact. Hier 
zou men eerder kiezen voor vaccinatie op de leeftijd van 9 à 12 jaar, maar op dit 
moment zijn er onvoldoende gegevens om het infectierisico en de effectiviteit van 
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vaccinatiestrategieën te beoordelen. Het zou van veel belang zijn als het RIVM de 
modellering van de verspreiding van HBV en de effecten van vaccinatiestrategieën 
zodanig zou kunnen verfijnen, dat men het model kan gebruiken bij de beoordeling van 
de effecten van eventuele vaccinatie tegen hepatitis B op 9- à 12-jarige leeftijd, naast 
die van de bestaande vaccinatieprogramma’s en de in dit advies aanbevolen gerichte 
vaccinatie van kinderen met een verhoogde infectiekans. De mogelijkheden van 
vaccinatie op deze leeftijd zijn onderwerp van bespreking in het kader van de brede 
herziening van het RVP, waarover de Gezondheidsraad is gevraagd binnenkort te 
adviseren. 
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Executive summary 


Health Council of the Netherlands. Universal vaccination against hepatitis B. 
The Hague: Health Council of the Netherlands, 2001; publication no. 2001/03 


 
  


In this advisory report a Health Council Committee discusses the question of whether 
universal vaccination against hepatitis B via the National Vaccination Programme for 
children (RVP) is desirable. In 1996, the Health Council recommended that 
preparations should be made to this end. In response to that advice, the Minister of 
Health, Welfare and Sport (VWS) asked the National Institute of Public Health and the 
Environment (RIVM) to study the cost-effectiveness of universal vaccination. It was 
partly on the basis of an interim report from this study (issued in May 2000) that the 
Minister decided not to include vaccination against hepatitis B in the RVP for the time 
being. In response also to parliamentary discussion of this issue, the Minister is asking 
the Health Council to reconsider the 1996 advisory report in the light of new scientific 
findings. 


Infection with the hepatitis B virus (HBV) is one of the causes of hepatitis 
(inflammation of the liver). The clinical symptoms and signs of HBV infection vary 
markedly. The vast majority of previously healthy individuals experience a transitory 
infection, but chronic infection and carrier status frequently occur, especially in young 
children. The fact that an individual is carrying the virus plays a primary role in the 
transmission of HBV infections and is an important determinant of the long-term 
sequelae of hepatitis B: cirrhosis of the liver and liver cancer. 


On the basis of the prevalence of HBV carrier status, the World Health 
Organisation (WHO) makes a distinction between three categories of countries and 
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regions. The Netherlands belongs to the so-called low-endemicity countries, in which 
the prevalence of carrier status is less than two percent. In most parts of the world, 
however, hepatitis B has either intermediate endemicity (prevalence between two and 
eight percent), or high endemicity (prevalence eight percent or above). Between these 
three categories there are differences in the relative importance of the various 
transmission routes for HBV infection. In countries with high and intermediate 
endemicity a relatively large proportion of transmission occurs via the vertical route 
(from mother to child during pregnancy or childbirth) or via horizontal, non-sexual 
transmission (contact in the home, especially among young children). In countries with 
low endemicity, such as the Netherlands, the majority of acute infections occur after 
sexual contact in early adulthood.  


Safe and effective vaccines are available for the prevention of hepatitis B, including 
combinations with the vaccines from the current RVP. Regardless of the prevalence of 
carrier status, the WHO recommends that vaccination against hepatitis B should be 
included in a universal vaccination programme for infants or schoolchildren. In recent 
years, however, the question has arisen of whether universal vaccination is always 
appropriate even in countries where hepatitis B already occurs relatively infrequently. 
Apart from the Netherlands, the United Kingdom, the Scandinavian countries, Ireland 
and Japan have made it known that they will not yet embark on universal vaccination 
of all children.  


Vaccination against hepatitis B already takes place in the Netherlands as part of a 
policy directed at risk groups and also in children of mothers identified as carriers 
during screening of pregnant women. The Committee believes that these programmes 
must be continued, even if a decision is taken in favour of universal vaccination. It 
attaches great importance to the screening of pregnant women and the subsequent 
vaccination of newborn babies, but suspects that organisational improvements can – 
and indeed must – be made. The Committee also considers it important that the 
National Health Insurance Council's Coordinating Committee on Pre- and Postnatal 
Screening (CPPS) should evaluate the functioning of the programme. 


Furthermore, it is possible to significantly improve protection against hepatitis B 
by actively approaching the following groups via the Municipal Health Authorities 
(GGDs) with regard to vaccination:  
§ housemates and family members of carriers 
§ children who will be living for a lengthy period in a country with high or 


intermediate hepatitis-B endemicity 
§ children in centres for asylum-seekers. 
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In the Committee's opinion, a decision on universal vaccination must primarily hinge 
upon an assessment of the effects on public health. However, it is then advisable to 
distinguish subpopulations in which both the criteria and the desired age for 
vaccination are different.  


In immigrant populations in countries with low endemicity, there is evidence to 
suggest that the pattern of transmission is, to a significant extent, a reflection of the 
prevailing pattern in the country of origin. Children with at least one parent who 
originates from a country with either intermediate or high hepatitis-B endemicity are 
more likely to come into close contact with carriers – whether this be within their 
family or their social environment in the Netherlands or when visiting the country of 
origin of their parent(s). At present, approximately 15 percent of neonates nationwide 
belong to this subpopulation. Because the risk of developing carrier status is much 
greater in connection with infection at a young age than with infection in adulthood, 
there is a disproportionate influence on the total number of carriers. Only vaccination 
during infancy can improve this situation. The Committee recommends that this 
approach be adopted for the subpopulation in question. 


In families in which neither of the two parents originates from a country with high 
or intermediate endemicity, children up to around 12 years of age are, in general, not at 
risk. Here, vaccination during infancy is not necessary. 


Results of new model calculations performed by the RIVM confirm the 
importance of vaccination during infancy for the subpopulation of children with an 
increased risk of infection. Using the present model, however, it is not possible to 
assess the appropriateness of vaccinating the remaining children when they reach 
school age.  


In an effort to determine the practicability of the proposed selective vaccination of 
children with an increased risk of infection, the Committee has assembled a working 
group of experts from the fields of home care, the vaccination authorities, tuberculosis 
control and the GGDs. Based on this consultation, it recommends that hepatitis-B 
vaccination should be added to the National Vaccination Programme for children with 
at least one parent born in a country with intermediate or high hepatitis-B endemicity. 
The Committee strongly recommends combining that vaccination with immunisation 
against Haemophilus influenzae type-B infection. The success of this initiative depends 
on the possibly to include the item ‘country of birth of the parents’ from municipal in 
the selection of children for vaccination records. Also important is the quality of the 
information that is given to individuals who either fall into this category or do not, as 
the case may be. The Committee believes that after three years it will be necessary to 
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assess whether the programme is being sufficiently successful in reaching the intended 
subpopulation.  


In the rest of the population transmission is mainly by sexual contact. Here vaccination 
at 9 to 12 years would be more appropriate, but at this point there are insufficient data 
to assess the risk of infection and the effectiveness of vaccination strategies. It would 
be very useful if the RIVM could refine its modeling of the spread of HBV and the 
effects of vaccination strategies in such a way that the model could be used in 
evaluating the effects of possible vaccination against hepatitis B at this age, along with 
the effects of existing vaccination programmes and of the selective vaccination of 
children with an increased risk of infection, as recommended in this advisory report. 
The possibilities of vaccination at school age are being discussed as part of a broad-
based review of the RVP, on which the Health Council has been asked to advise in the 
near future. 
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Hoofdstuk 1 
  


1 Inleiding 


 


  
1.1 De adviesaanvraag 


Op 31 mei 2000 ontving de Voorzitter van de Gezondheidsraad een adviesaanvraag van 
de Minister van VWS met betrekking tot de wenselijkheid van algemene vaccinatie 
tegen hepatitis B via het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) (zie bijlage A). Directe 
aanleiding was een motie van de Tweede Kamer waarin de Minister werd gevraagd om 
vaccinatie tegen hepatitis B op korte termijn in het RVP voor zuigelingen op te nemen. 
Hiertoe was zij echter, mede op basis van een onderzoek naar de doelmatigheid van een 
dergelijke maatregel, uitgevoerd door het RIVM (Wit00), vooralsnog niet bereid.  


In 1996 had de Gezondheidsraad de Minister aanbevolen voorbereidingen te 
treffen voor invoering van algemene vaccinatie (GR96). Als voorwaarden voor 
algemene vaccinatie noemde de Raad onder andere inpasbaarheid in het RVP, bij 
voorkeur met behulp van een combinatievaccin, en een redelijke prijs. Naar aanleiding 
van dit advies is 
§ het vaccinatiebeleid gericht op een aantal risicogroepen versterkt 
§ het RIVM verzocht de surveillance van HBV-infecties te verbeteren 
§ het RIVM verzocht onderzoek te doen naar de doelmatigheid van algemene 


vaccinatie tegen hepatitis B in het RVP. 
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In de nieuwe adviesaanvraag verzoekt de minister de Gezondheidsraad het advies uit 
1996 te heroverwegen in het licht van nieuwe wetenschappelijke inzichten. Zij vraagt 
speciale aandacht voor in het buitenland opgedane ervaringen die zouden kunnen 
duiden op de kans op een negatie f effect van opname in het RVP op de deelname aan 
andere onderdelen van het programma. Ook vraagt zij de Gezondheidsraad om advies 
over de meest geschikte leeftijd voor algemene vaccinatie. De achtergrond hiervan is 
dat men er voorlopig van uit moet gaan dat de beschermingsduur van het vaccin 
beperkt is, terwijl gedrag dat kan leiden tot infectie veelal pas plaatsvindt vanaf de 
puberteit. 


  
1.2 De commissie 


De Voorzitter van de Gezondheidsraad heeft op 17 juli 2000 een daartoe door hem 
geïnstalleerde commissie opgedragen het gevraagde advies op te stellen. De 
samenstelling van de commissie is vermeld in bijlage B. 


Centraal in de adviesaanvraag staat de vraag naar de wenselijkheid van algemene 
vaccinatie tegen hepatitis B. Het doel van algemene vaccinatie is verlaging van de 
incidentie van HBV-infecties en vooral van dragerschap en de daaraan verbonden 
ziektelast. Het gaat hier primair om de afweging van de positieve en de negatieve 
effecten op de (volks)gezondheid. Daarnaast is er een aantal organisatorische 
randvoorwaarden waaraan een algemene vaccinatie tegen hepatitis B zou moeten 
voldoen. 


De commissie heeft gemeend dat de bespreking van de epidemiologie van 
hepatitis B en de doelmatigheid van algemene vaccinatie het beste kon plaatsvinden 
door het organiseren van een hoorzitting met de auteurs/onderzoekers van het RIVM-
rapport dienaangaande, gevolgd door een bespreking van de problematiek, mede aan de 
hand van een breder overzicht van de desbetreffende wetenschappelijke literatuur, 
binnen de commissie. 


Een heroverweging van het totale Rijksvaccinatieprogramma in het licht van 
huidige en toekomstige ontwikkelingen staat op het werkprogramma van de 
Gezondheidsraad voor 2001-2002. De voorliggende adviesaanvraag loopt hierop 
vooruit. De commissie is er bij haar advisering vanuit gegaan dat het huidige advies 
niet strijdig dient te zijn met deze bredere herziening. 
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1.3 Opzet van dit advies 


In hoofdstuk 2 bespreekt de commissie de epidemiologie van hepatitis B in westerse 
landen, in het bijzonder in Nederland. Vervolgens gaat zij in hoofdstuk 3 de 
effectiviteit en de veiligheid van vaccins tegen hepatitis B na, evenals de 
beschikbaarheid van combinatievaccins gericht tegen hepatitis B met de bestaande 
vaccins van het RVP. In hoofdstuk 4 wordt algemene vaccinatie geplaatst in het kader 
van al bestaande preventieprogramma’s gericht op zwangere vrouwen en risicogroepen. 
In dat hoofdstuk gaat de commissie ook na wat de meest geschikte leeftijd is voor 
algemene vaccinatie en welke de mogelijke negatieve effecten zijn van vaccinatie via 
het RVP. Eveneens in hoofdstuk 4 bespreekt de commissie de modellering van 
verschillende strategieën voor algemene vaccinatie. In hoofdstuk 5 beziet de commissie 
de praktische uitvoerbaarheid van gerichte vaccinatie op de zuigelingenleeftijd van 
kinderen met een verhoogde infectiekans, en van vaccinatie op de schoolgaande 
leeftijd. In het afsluitende hoofdstuk 6 maakt zij haar uiteindelijke afweging. 
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Hoofdstuk 2 
  


2 Epidemiologie 


 


  
2.1 Klinische verschijnselen 


Infectie met het hepatitis B-virus (HBV) is één van de oorzaken van hepatitis 
(leverontsteking). De klinische verschijnselen van HBV-infectie wisselen sterk. Er kan 
sprake zijn van een symptoomloze infectie zonder geelzucht, of van voorbijgaande 
algemene klachten met geelzucht of, in minder dan één procent van de gevallen, van 
acuut leverfalen met bloedingen, neurologische problemen, coma en overlijden. De 
overgrote meerderheid van tevoren gezonde personen maakt een voorbijgaande infectie 
door. Bij sommigen echter slaagt het afweersysteem er niet in om het virus te klaren en 
ontstaan dragerschap van het virus en chronische infectie. Er is een samenhang tussen 
infectie op jonge leeftijd, asymptomatische infectie zonder geelzucht en het ontstaan 
van dragerschap. Bij meer dan 90 procent van met HBV geïnfecteerde pasgeborenen 
ontwikkelt zich dragerschap. Bij infectie na de geboorte neemt de kans op dragerschap 
steil af bij toenemende leeftijd tot ongeveer tien procent op de leeftijd van 15 jaar. 
Daarna daalt de kans langzaam verder tot zo’n vier procent bij 35-jarigen en twee 
procent bij mensen van 55 (Edm93). 


Dragerschap van het virus speelt een primaire rol in de overdracht van HBV-
infecties. Daarnaast is dragerschap een belangrijke determinant voor de 
langetermijngevolgen van HBV-infectie: levercirrose en leverkanker. 
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2.2 Geografische verschillen in de verspreiding van hepatitis B 


Op grond van de prevalentie van dragerschap van HBV onderscheidt de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) drie klassen van landen en regio’s. Nederland 
behoort samen met de landen van Noordwest-Europa, Canada, de Verenigde Staten, 
Australië, Nieuw-Zeeland, de meeste landen van Midden-Amerika en de westelijke 
landen van Zuid-Amerika tot de zogeheten laag-endemische landen, waarin de 
prevalentie van dragerschap minder dan twee procent bedraagt. In het grootste deel van 
de wereld is hepatitis B echter middel-endemisch (prevalentie twee tot acht procent), of 
hoog-endemisch (prevalentie acht procent of meer). Hieronder bevinden zich alle 
landen van Zuid-Europa en rond de Middellandse Zee (met uitzondering van 
Frankrijk), alle landen van Afrika en Azië en delen van Zuid-Amerika (inclusief 
Suriname en de Nederlandse Antillen).  


Tussen deze drie klassen zijn er ook verschillen in het relatieve belang van de 
verschillende transmissieroutes voor HBV-infectie. In hoog- en middelendemische 
landen vindt een relatief groot deel van de overdracht plaats door verticale transmissie 
(van moeder op kind tijdens zwangerschap of bevalling) of door horizontale, niet-
seksuele transmissie (door huiselijk contact, vooral onder jonge kinderen). In landen 
met een lage prevalentie van dragerschap, zoals Nederland, ontstaan de meeste acute 
infecties na seksueel contact op jongvolwassen leeftijd.  


Er zijn veilige vaccins beschikbaar die in 80 tot 95 procent van de gevallen 
bescherming bieden tegen infectie en zo dragerschap kunnen voorkomen. Daarom 
adviseert de WHO haar leden om vaccinatie tegen hepatitis B op te nemen in een 
algemeen vaccinatieprogramma voor zuigelingen of schoolkinderen. De doelstelling 
van de WHO is om de incidentie van dragerschap onder kinderen tussen 1996 en 2001 
met 80 procent te verminderen en uiteindelijk om de jaarlijks ruim één miljoen doden 
ten gevolge van cirrose en leverkanker te voorkomen (Kan96). Dergelijke algemene 
vaccinatieprogramma’s zijn inmiddels opgezet in meer dan honderd landen. Het blijkt 
dat zij de prevalentie van dragerschap in de middel- en hoog-endemische landen 
kunnen reduceren tot minder dan twee procent (Mas99). 


In de laatste jaren is de vraag gerezen of in landen waar hepatitis B al relatief 
weinig voorkomt, algemene vaccinatie ook zonder meer zinvol is. In Nederland, 
bijvoorbeeld, zijn al screenings- en preventieprogramma’s opgezet gericht op het 
voorkomen van overdracht van moeder op kind en wordt binnen omschreven 
risicogroepen gevaccineerd. Misschien moet men in dergelijke landen, om de 
prevalentie van dragerschap en de daaruit voortvloeiende ziektelast verder te verlagen, 
naast of in plaats van algemene vaccinatie de voorkeur geven aan ander, gerichter, 
beleid, dat rekening houdt met de verhoogde prevalentie van hepatitis B in bepaalde 
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bevolkinsgroepen. Behalve Nederland hebben het Verenigd Koninkrijk, 
Scandinavische landen, Ierland en Japan te kennen gegeven voorlopig niet tot algemene 
vaccinatie van alle kinderen over te zullen gaan (Ano00a, Gol98, Iwa98a, Iwa98b).  


  
2.3 Nederland 


Aangifte 


In Nederland bestaat een aangifteplicht voor acute, symptomatische gevallen van 
hepatitis B. Het aantal aangegeven gevallen is gedaald van ongeveer vijf per 100 000 in 
het begin van de jaren tachtig tot ongeveer twee per 100 000 in de jaren negentig en 
sindsdien gelijk gebleven. In absolute aantallen gaat het om ongeveer 250 gevallen per 
jaar, maar de registratie is waarschijnlijk behept met een aanzienlijke onderrapportage. 
Het aantal gevallen onder mannen is twee- tot driemaal zo hoog als onder vrouwen, 
respectievelijk 2,2 en 0,8 per 100 000. Het is moeilijk om de daling sinds de jaren 
tachtig in verband te brengen met specifieke factoren, doordat de registratie van 
risicofactoren erg onvolledig is. Mogelijke verklaringen voor de opgetreden daling zijn 
seksuele gedragsverandering onder invloed van de aids-epidemie, vermindering van 
intraveneus druggebruik, prenatale screening en vaccinatie van kinderen van draagsters 
en vaccinatie in risicogroepen (Vel00a). 


BRON-onderzoek 


Tussen 1 mei 1999 en 30 juni 2000 is via de GGD-en bij alle nieuwe patiënten met 
acute hepatitis B nader onderzoek gedaan naar bronnen en risicofactoren. Het gaat om 
gegevens van 140 personen (106 mannen en 34 vrouwen). Met een piek in de categorie 
20-29 hadden vrouwen hun infectie op een gemiddeld jongere leeftijd dan mannen, 
waar de piek in categorie 30-39 viel. Homoseksueel contact was een risicofactor bij 29 
procent van de onderzochte personen, heteroseksueel contact bij 28 procent. Bij twee 
patiënten jonger dan vijf jaar ging het om horizontale transmissie (twee procent). In 
beide gevallen waren de ouders afkomstig uit een land waar hepatitis B middel- of 
hoog-endemisch is. Er waren geen gevallen van overdracht van moeder op kind. In 30 
gevallen (20 procent) was er sprake van andere risicofactoren; hierbij werden vooral 
genoemd bloedcontact, piercing, tatoeage en medische behandeling. Bij 29 personen 
(21 procent) kon geen waarschijnlijke transmissieroute worden vastgesteld. In gevallen 
van heteroseksuele transmissie was in ruim 50 procent van de gevallen sprake van een 
partner afkomstig uit een land waar hepatitis B middel- of hoog-endemisch is. (Vel00b, 
aanvullende gegevens gepresenteerd aan de commissie). 
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PIENTER-onderzoek 


Gegevens over de prevalentie van dragerschap in de bevolking zijn beschikbaar uit 
onderzoek van een serumbank die aangelegd is in de periode 1995-1996 op basis van 
een steekproef uit het bevolkingsregister (7373 sera van mannen en vrouwen in de 
leeftijd van 0 tot 79 jaar). Blijkens deze steekproef is de prevalentie van dragerschap 
0,2 procent (95%BI 0,0-0,3) (Mar99). De commissie denkt dat dit cijfer een 
onderschatting is, omdat mensen uit risicogroepen en allochtonen waarschijnlijk 
ondervertegenwoordigd zijn. De mogelijkheid van selectie was aanzienlijk doordat de 
informatiefolders wel, maar de vragenlijsten niet beschikbaar waren in andere talen dan 
het Nederlands en doordat de non-respons 45 procent bedroeg. Onder personen met een 
niet-Nederlandse etniciteit was de prevalentie vier tot zeven maal hoger dan onder 
autochtone Nederlanders.  


Zwangere vrouwen 


Zwangere vrouwen zijn ten opzichte van de algemene bevolking waarschijnlijk juist 
weer geselecteerd op een hoger risico voor HBV-infectie, omdat het geboortecijfer 
onder vrouwen afkomstig uit middel- en hoog-endemische landen hoger is dan het 
gemiddelde voor de Nederlandse bevolking (Ald00). Aan het eind van de jaren tachtig 
was de prevalentie 0,7 procent. De prevalentie was hoger in stedelijke gebieden 
(Rotterdam 1,8 procent, Utrecht 1,4 procent) dan op het platteland (Twente en Gelderse 
Achterhoek 0,3 procent) en onder vrouwen die niet hadden deelgenomen aan de 
prenatale screening en pas ten tijde van de bevalling werden onderzocht. Slechts één op 
de acht vrouwen die draagster bleken te zijn, had de Nederlandse etniciteit (Gro95).  


Naar aanleiding van deze bevindingen is in 1989 een landelijke screening van 
zwangere vrouwen op dragerschap ingevoerd, die, indien de test positief is, gevolgd 
wordt door toediening van beschermende antistoffen bij de geboorte en vaccinatie van 
het kind gelijktijdig met de inentingen van het RVP (zie 4.1.2). Deze landelijke 
screening leverde een prevalentie op van 0,44 procent, ook hier met een aanzienlijke 
variatie  tussen de grote steden en het platteland (Gro93). De prevalentie van 
dragerschap onder de niet in Nederland geboren zwangere vrouwen is geschat op 2,5 
procent (Wit00).  


Ook bij onderzoek in Amsterdam is dragerschap vrijwel uitsluitend aangetroffen 
bij vrouwen van niet-Nederlandse afkomst. Onder Turkse vrouwen die gescreend 
werden in de periode 1993-1998 bedroeg de prevalentie 3,6 procent, onder Surinaamse 
vrouwen 1,7 procent, onder Marokkaanse vrouwen 1,5 procent, onder Ghanese 
vrouwen 8,9 procent, onder vrouwen uit Zuidoost-Azië 7,6 procent en onder 
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Nederlandse vrouwen 0,07 procent. Bij 991 vrouwen afkomstig uit de Nederlandse 
Antillen of Aruba werd geen dragerschap aangetroffen (Ste01).  


Risicogroepen 


Hepatitis B komt in Nederland voor in de volgende risicogroepen van volwassenen: 
homoseksuele mannen, injecterende druggebruikers, kleine groepen van seksueel zeer 
actieve heteroseksuelen, reizigers naar hoog-endemische landen, werkers in de 
gezondheidszorg, hemodialyse- en hemofiliepatiënten, verstandelijk gehandicapten die 
in een inrichting verblijven, personen met het syndroom van Down. Ook de seksuele 
partners en gezinsleden van personen uit deze risicogroepen kunnen geïnfecteerd raken. 
De verspreiding binnen risicogroepen en de noodzaak en mogelijkheden van vaccinatie 
is uitgebreid behandeld in het advies van Gezondheidsraad uit 1996 (GR96).  


  
2.4 Horizontale, niet-seksuele overdracht 


Alhoewel in westerse landen, waaronder Nederland, de meeste acute infecties ontstaan 
via seksueel contact op jongvolwassen leeftijd, zijn er goede redenen om aan te nemen 
dat in migrantenpopulaties de transmissie voor een belangrijk deel de patronen 
weerspiegelt van de landen van herkomst, waar overdracht van moeder op kind 
(verticale transmissie) of via intensief huiselijk contact, vooral onder jonge kinderen 
(horizontale transmissie) belangrijk zijn. Het gaat dan om kinderen waarvan ten minste 
één van de ouders afkomstig is uit een land waar hepatitis B middel- of hoog-
endemisch is. Deze kinderen hebben een grotere kans om in aanraking te komen met 
dragers, hetzij in het gezin, hetzij in de sociale omgeving in Nederland of bij bezoek 
aan het land van herkomst van de ouder(s).  


Met betrekking tot horizontale transmissie van HBV-infectie in populaties van 
migranten in westerse landen zijn vooral de onderzoeken van Hurie, Franks en Davis 
en medewerkers relevant (Dav89, Fra89, Hur92). Franks vond in haar onderzoek onder 
immigranten in Georgia (VS) epidemiologische patronen zoals die zich ook voordoen 
in Zuidoost-Azië. Bijna de helft (46%) van de in dit onderzoek gevonden HBV-
infecties bij in de VS geboren kinderen van vluchtelingen uit Zuidoost-Azië was niet te 
wijten aan verticale transmissie, maar aan kind-op-kind overdracht binnen en tussen 
gezinnen. 


De resultaten van een onderzoek uitgevoerd in Ghana duiden erop dat de 
risicofactoren voor horizontale transmissie niet erg specifiek zijn voor primitieve 
omstandigheden. Het is zeer wel denkbaar dat ze zich ook voordoen in westerse landen. 
In het onderzoek kwamen als risicofactoren naar voren het gezamenlijk gebruik van 
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badhanddoeken, kauwgum of materialen om de tanden te poetsen (tandenborstel, 
kauwstokje, sponsje) en nagelbijten in combinatie met rugkrabben (Mar98).  


Ook in een onderzoek in Palermo (Zuid Italië) bleek horizontale overdracht tussen 
kinderen in een gezin van een drager frequent voor te komen (Cra91). De transmissie in 
een mediterrane populatie kan wellicht model staan voor verspreiding in allochtone 
populaties in ons land die afkomstig zijn uit middel- en hoog-endemische landen. 


De commissie hecht groot belang aan infecties op de kinderleeftijd, vanwege de 
grotere kans op het ontstaan van chronische infecties en dragerschap en vanwege de 
consequenties voor de keuze van de meest geschikte leeftijd voor een 
vaccinatieprogramma. Alleen vaccinatie op de zuigelingenleeftijd kan immers infecties 
op de kinderleeftijd voorkomen, terwijl in het geval van preventie van infectie op 
jongvolwassen leeftijd de voorkeur mogelijk uit zal gaan naar vaccinatie op latere 
leeftijd. 


Infecties onder kinderen jonger dan vijf jaar, door intensief, huiselijk contact met 
dragers, maken in de aangifte minder dan twee procent uit van het geheel. Registraties 
van symptomatische infecties vormen om twee redenen echter een onderschatting van 
het percentage van alle dragerschap dat ontstaat op jonge leeftijd. In de eerste plaats is 
een groter deel van de infecties op de kinderleeftijd asymptomatisch (ongeveer 90 
procent) dan op volwassen leeftijd (tweederde; McMah85). In de tweede plaats leiden 
infecties op zeer jonge leeftijd veel vaker tot chronische infectie en dragerschap (zie 
2.1). Indien men corrigeert voor deze beide factoren is het geschatte aandeel van 
horizontale transmissie in het ontstaan van chronische infectie en dragerschap veel 
groter (zie 2.5).  


Ook voor de VS is geschat dat, alhoewel kinderen jonger dan vijf jaar slechts één 
tot drie procent uitmaken van de gevallen van acute hepatitis B, twee tot drie op de tien 
chronische infecties (dragerschap) op deze leeftijd beginnen (Mar91). 


  
2.5 Modellering van de verspreiding 


Het RIVM heeft een model opgesteld voor de verspreiding van hepatitis B in 
Nederland. Men gebruikt dit epidemiologische model vervolgens als basis voor 
modellering ten behoeve van onderzoek naar de effectiviteit en de doelmatigheid van 
vaccinatiestrategieën (zie 4.5). In mei 2000 hebben de onderzoekers op verzoek van de 
Minister van VWS een interim-rapportage opgesteld met het oog op de bespreking van 
algemene vaccinatie tegen hepatitis B in het parlement (Wit00). Het is een dynamisch 
model, waarin voor de interim-rapportage alleen verticale transmissie en seksuele 
transmissie zijn opgenomen. De incidentie tussen 0 en 15 jaar is door de onderzoekers 
op nul gesteld (geen horizontale transmissie). Seksuele transmissie is apart 
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gemodelleerd voor heteroseksuele en homoseksuele populaties, beide in zes klassen 
van seksuele activiteit. Het is een van de eerste modellen waarin voorzien is in een 
leeftijdsafhankelijke kans op dragerschap na infectie.  


Voorlopig zijn de belangrijkste risicogroepen voor hepatitis B niet apart in het 
model opgenomen, bij gebrek aan gegevens over omvang, risicogedrag en 
vaccinatiegraad. Het is de bedoeling dit voor sommige groepen wel te doen in de 
definitieve versie van het model, waarover gepubliceerd zal worden in oktober 2001. 
Dan zal een betere beoordeling mogelijk worden van de effectiviteit van vaccinatie van 
personen uit risicogroepen. Wel zijn in het model gegevens opgenomen van de 
prenatale screening van zwangere vrouwen en de vaccinatie van kinderen van moeders 
die bij deze screening draagster blijken. Er zijn drie epidemiologische varianten met 
verschillende prevalentie van dragerschap doorgerekend. In de epidemiologische 
‘middenvariant’ is de prevalentie van dragerschap onder immigranten uit middel- en 
hoog-endemische landen gesteld op 1,7 procent, zodat de prevalentie in de algemene 
bevolking overeenkomt met de prevalentie die gevonden is in het Pienterproject (0,2 
procent). In de lage epidemiologische variant is de prevalentie onder immigranten 
gesteld op 1 procent, in de hoge variant op 6 procent. 


Blijkens het model doen zich in Nederland jaarlijks ruim 1100 (middenvariant) tot 
bijna 2500 (hoge variant) infecties voor, waarvan 70 à 170 leiden tot chronische 
infectie en dragerschap. Door immigratie komen naar schatting 900 tot 3100 dragers 
het land binnen. Met de huidige screening van zwangere vrouwen en vaccinatie van 
kinderen van draagsters worden jaarlijks ongeveer 200 infecties vermeden.  


In een hoorzitting heeft de commissie zowel de epidemiologische als de 
gezondheidseconomische modellen besproken met de onderzoekers (zie ook 4.5). Naar 
het oordeel van de commissie is het epidemiologische model een verbetering ten 
opzichte van bestaande modellen. Met een dynamisch model is men beter in staat de 
effecten van verspreiding en preventie van infectieziekten weer te geven. Het is een 
winstpunt dat het model voorziet in een leeftijdsafhankelijke kans op dragerschap. De 
commissie meent dat de ontwikkeling van een epidemiologisch model als het 
onderhavige zeer behulpzaam kan zijn bij een juiste inschatting van de effecten van 
vaccinatieprogramma’s. Wel maakt zij enkele inhoudelijke kanttekeningen.  


De commissie ervaart het als een manco dat in het model geen rekening is 
gehouden met horizontale transmissie. Weliswaar voorzien de onderzoekers in een 
leeftijdsafhankelijke kans op dragerschap, maar door geen rekening te houden met 
infecties tussen nul en 15 jaar wordt de rol van de factor leeftijd onderschat. Naar het 
oordeel van de commissie zijn door de leeftijdsafhankelijkheid van symptomen en het 
risico van dragerschap juist infecties op de kinderleeftijd van buitengewoon belang 
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voor beoordeling van de wenselijkheid van algemene vaccinatie. Alhoewel de 
onderzoekers het belang onderkennen van migratie, kiezen ze er niet voor om 
allochtone populaties apart te modelleren. Ze gaan er daarentegen vanuit dat er een 
volledige menging met de autochtone populatie optreedt, hetgeen vrijwel zeker niet 
juist is. 


De commissie is het met de onderzoekers oneens dat de epidemiologische 
middenvariant de actuele situatie in Nederland zo goed als mogelijk benadert. Zij vindt 
deze variant veeleer bruikbaar als ondergrens. De feitelijke epidemiologische situatie in 
Nederland bevindt zich waarschijnlijk tussen de door de onderzoekers gepresenteerde 
midden- en de hoge variant.  


De commissie zou graag zien dat de modelbevindingen getoetst worden aan 
feitelijke gegevens over de leeftijdsspecifieke incidentie van infecties. Met betrekking 
tot de epidemiologische modellering resteren vooral vragen naar het belang van 
onderrapportage en naar modellen waarin meer relevante subpopulaties (bijvoorbeeld 
naar transmissieroute, etniciteit of regio) onderscheiden worden. 


Op verzoek van de commissie hebben de onderzoekers de modellering intussen 
uitgebreid met horizontale transmissie. De bevindingen met het uitgebreide model 
bevestigen het belang hiervan. Volgens de nieuwe berekeningen ontstaan in Nederland 
jaarlijks 1150 (middenvariant) tot 2550 (hoge variant) infecties, waarvan 90 tot 220 
leiden tot chronische infectie en dragerschap. Van de dragers zijn 27 tot 36 procent 
jonger dan 15 jaar (Kre00). 
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3 Vaccins 


 


  
3.1 Effectiviteit en veiligheid 


Sinds het begin van de jaren tachtig zijn effectieve vaccins beschikbaar tegen hepatitis 
B. Vaccinatie leidt tot beschermende antistofniveaus (anti-HBs hoger dan 10 IU/l) bij 
meer dan 90 procent van de gevaccineerden (And90). Het percentage beschermden 
neemt in het algemeen toe van ongeveer 40 na één injectie, via 70 na twee injecties tot 
90 na drie  injecties (Wil96). Pasgeborenen en kinderen geven bijna steeds een goede 
antistofrespons te zien; bij volwassenen komt vaker non-respons voor.  


Meestal worden drie of vier injecties gegeven. Inmiddels is ook één vaccin 
geregistreerd waarbij twee injecties volstaan (Hepacare, zie tabel 2). Alhoewel in 
dierproeven goede resultaten zijn behaald met één enkelvoudige dosis (Sin97), is het 
naar het oordeel van de commissie voor de komende tien jaar niet realistisch te rekenen 
met vaccinatie door middel van één injectie. 


In sommige gevallen gaat men vóór vaccinatie eerst na of al eerder een HBV-
infectie heeft plaatsgehad, maar bij vaccinatie van zuigelingen is dit niet van toepassing 
vanwege de korte periode van mogelijke blootstelling. Omdat zuigelingen na vaccinatie 
in méér dan 90 procent een goede antistofreactie vertonen, is ook controle achteraf bij 
hen in het algemeen niet nodig. Wel is het, bijvoorbeeld op de leeftijd van één jaar, 
zinvol om te controleren of de vaccinatie is aangeslagen indien de moeder draagster is, 
vooral indien bij haar ook het hepatitis B e-antigeen (HBeAg) aanwezig is (Can93). 
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Ook bij oudere kinderen en volwassenen is controle op antistoffen na de enting 
aangewezen. 


De frequentie van ernstige bijwerkingen is gering (Ano00b). Dit is ook de 
conclusie van de WHO na zorgvuldige bestudering van registratiegegevens en de 
wetenschappelijke literatuur (Dit00, Hall99, Hals99). Naar het oordeel van de 
commissie zijn er in de wetenschappelijke literatuur geen aanwijzingen dat het vaccin 
multipele sclerose (MS) kan veroorzaken, zoals gesuggereerd is in Frankrijk waar deze 
ziekte bij een aantal patiënten in verband is gebracht met vaccinatie tegen hepatitis B 
(Ano00b, Asc01, Con01, Tou99, Zip99). Desondanks is het niet denkbeeldig dat critici 
van vaccinatieprogramma’s deze discussie zullen proberen op te rakelen, omdat in 
Frankrijk wèl schadevergoedingen zijn toegekend.  


De commissie concludeert dat voor de bescherming tegen hepatitis B effectieve en 
veilige vaccins beschikbaar zijn. 


  
3.2 Duur van de bescherming 


Er is grote ervaring met het vaccin. In meer dan 100 landen zijn algemene 
vaccinatieprogramma’s tegen hepatitis B opgezet. Bij alle mensen met een normale 
afweer en een goede antistofreactie bij vaccinatie meer dan 15 jaar geleden met de eerst 
beschikbare vaccins, blijkt het immunologisch geheugen en de bescherming nog altijd 
intact. Alhoewel er nog geen gegevens zijn over de bescherming op de zeer lange duur, 
zijn er op dit moment ook geen aanwijzingen dat na een goede initiële reactie na 
verloop van tijd een herhalingsinjectie of revaccinatie, een zogeheten booster, 
noodzakelijk is. Zelfs bij personen bij wie het antistofgehalte tot ondetecteerbare lage 
niveaus daalt, blijken geheugencellen in staat het lichaam zo nodig aan te zetten tot 
antistofproductie (Eur00).  


De commissie concludeert dat de duur van de bescherming door de beschikbare vaccins 
zo lang is als de ervaring ermee. Omdat deze ervaring niet verder reikt dan twintig jaar, 
kan men hieraan echter geen conclusies verbinden met betrekking tot de bescherming 
op de zeer lange termijn. 


  
3.3 Combinatievaccins 


Op dit moment zijn, naast vier vaccins gericht uitsluitend tegen hepatitis B (tabel 1), 
negen hepatitis B-combinatievaccins (tabel 2) toegelaten. Vaccins worden in de regel in 
Nederland toegelaten via registratie in de Europese Unie. Voor gebruik op de 
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zuigelingenleeftijd en inpassing in het RVP zijn vooral de combinaties met vaccins 
tegen Haemophilus influenzae type B-infecties (HibHepB) en tegen difterie, kinkhoest, 
tetanus en polio (DKTPHepB) van belang. Sinds kort zijn ook twee combinatievaccins 
beschikbaar die gericht zijn tegen alle zes aandoeningen (DKTPHibHepB).  


Tot dusver is er bij de introductie van een vaccin in het RVP steeds van uitgegaan 
dat het RIVM de vaccins levert. Omdat het RIVM op dit moment geen hepatitis B-
combinatievaccin levert, zou dat in dit geval tot vertraging leiden. De effectiviteit en de 
veiligheid van een combinatie van een hepatitis B-vaccin met één of meer van de 
huidige RIVM-vaccins zal nog getoetst moeten worden in tijdrovende veldproeven.  


Als onderdeel van het registratiedossier van combinatievaccins moet de fabrikant 
nagaan of er sprake is van interferentie, dat wil zeggen negatieve invloed van de 
combinatie op de antistofvorming. Van de in tabel 2 genoemde combinatievaccins is 
gedocumenteerd dat deze invloed, voor zover aanwezig, niet klinisch relevant is. 
 
Tabel 1  Vaccins uitsluitend gericht tegen hepatitis B. 


 
 
 
 
 
 
 


Tabel 2  Hepatitis B-combinatievaccins. 


a)  Primaire immunisatie 3 maal; de booster is optioneel en kan op latere leeftijd worden gegeven. Volgens 
een Europese consensus is een booster niet nodig (Eur00).  


Naar het oordeel van de commissie is het van groot belang om het totaal aantal injecties 
op de zuigelingenleeftijd niet te laten toenemen. De commissie meent dan ook dat voor 
toepassing in het huidige RVP een hepatitis B-combinatievaccin verre de voorkeur 
verdient. Dergelijke combinatievaccins zijn, zoals gezegd, op de markt, maar nog niet 
in de afwegingen betrokken vanwege de monopoliepositie die het RIVM bekleedt als 
vaccinproducent en leverancier van de vaccins voor het RVP. 


naam samenstelling fabrikant aantal injecties  
Engerix-B HepB SmithKline  3 – 4x (< 10 jaar); 3x (11 - 16 jaar) 
HB-Vax-DNA 10  HepB Aventis  3 – 4x (<11 jaar); 10 µg, 3x (>11 jaar) 
HB-Vax-DNA 40 HepB Aventis  3x (volwassen dialysepatiënten) 
Hepacare  HepB Medeva Pharma 2x (>18 jaar) 


naam samenstelling fabrikant aantal injecties  
Primavax DTHepB Aventis  3x (zuigelingen,kleuters) 
Procomvax HibHepB Aventis  3x (zuigelingen) 
Infanrix HepB DKTHepB SmithKline  3 – 4x1) (zuigelingen) 
Tritanrix HepB DKTHepB SmithKline  3 – 4x1) (zuigelingen) 
Twinrix Adult  HepAHepB SmithKline  3 – 4x (>16 jaar) 
Twinrix Paediatric  HepAHepB SmithKline  3x + 1x na 5 jaar (1-15 jaar) 
Hexavac DKTPHibHepB Aventis  4x (zuigelingen) 
Infanrix Penta DKTPHepB SmithKline  3 – 4xa) (zuigelingen) 
Infanrix Hexa  DKTPHibHepB SmithKline  3 – 4xa) (zuigelingen) 
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4 Vaccinatiestrategieën 


 


  
In dit hoofdstuk schetst de commissie het kader van al bestaande 
vaccinatieprogramma’s tegen hepatitis B. Vervolgens gaat zij na welke de meest 
geschikte leeftijd zou zijn voor een algemene vaccinatie. Daarna inventariseert zij 
mogelijke negatieve effecten van vaccinatie via het RVP. Ten slotte gebruikt de 
commissie de resultaten van modellering om de effecten op de volksgezondheid te 
verkennen van verschillende vaccinatiestrategieën.  


  
4.1 Huidige programma’s 


De commissie onderstreept dat zij een beslissing over algemene vaccinatie los ziet van 
de reeds bestaande screening van zwangere vrouwen (sinds 1989) en het beleid gericht 
op risicogroepen, dat recent geïntensiveerd is. Algemene vaccinatie, ook op de 
zuigelingenleeftijd, komt te laat om overdracht van moeder op kind te voorkomen. Ook 
bij een besluit tot algemene vaccinatie zullen deze beide programma’s nog tientallen 
jaren moeten worden voortgezet. 


  
4.1.1 Risicogroepen 


In eerste instantie richtte de bestrijding van hepatitis B zich in Nederland zowel als 
andere westerse landen op een aantal risicogroepen, door middel van hygiënische 
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maatregelen en vaccinatie (GR96). De benadering van risicogroepen is in het algemeen 
weinig succesvol geweest, onder andere doordat het vaccin duur was en ten laste kwam 
van de betrokkenen zelf. Na het advies van de Gezondheidsraad uit 1996 is de 
benadering van risicogroepen versterkt. De commissie is bekend met de eerste 
resultaten hiervan. Het blijkt dat onder de juiste condities de gerichte benadering van 
risicogroepen wel effectief kan zijn, maar niet zonder aanzienlijke inspanningen. 


Een onacceptabele tekortkoming van het beleid gericht op risicogroepen vindt de 
commissie het feit dat geen gelden vrijgemaakt zijn voor vaccinatie van kinderen in 
asielzoekerscentra, ondanks de aanbeveling daartoe in het advies van de 
Gezondheidsraad in 1996 (GR96). Het gaat hier om kinderen die een hoog risico lopen 
op een leeftijd dat HBV-infectie echt kwaad doet. 


  
4.1.2 Screening van zwangere vrouwen 


Omdat men met de gerichte benadering van risicogroepen of met algemene vaccinatie 
op de zuigelingenleeftijd de zo belangrijke overdracht van moeder op kind niet kan 
voorkomen, wordt alle zwangere vrouwen als onderdeel van de zwangerschapscontrole 
sinds 1989 screening op dragerschap voor HBV aangeboden. Als de moeder draagster 
is, krijgt de pasgeborene direct na de geboorte beschermende antistoffen toegediend en 
vervolgens vaccinatie op 2, 3, 4 en 11 maanden, gelijktijdig met de RVP-vaccinaties.  


Het programma is voor het laatst geëvalueerd in 1993 (Gro93). Aan 86 procent 
van de kinderen van moeders die draagster bleken, werden bij de geboorte 
beschermende antistoffen tegen HBV toegediend. Vaccinatie werd vervolgens 
toegepast bij 94 procent (drie doses) en 87 procent (vier doses) van de kinderen, echter 
niet altijd op de geplande tijdstippen (Gro93). De Wit en medewerkers schatten dat 
door het programma de overdracht van moeder op kind zo’n 78 procent verminderd is; 
het aantal vermeden infecties schatten zij op circa 200 per jaar (Wit00). Overigens is 
gebleken dat juist vrouwen met een verhoogd risico zich aan prenataal onderzoek te 
onttrekken (Gro95). 


Een tekortkoming van de huidige praktijk is dat men bij gebleken dragerschap van 
de moeder doorgaans alleen de pasgeborene vaccineert. Naar het oordeel van de 
commissie is het uit een oogmerk van goede zorg belangrijk om in een dergelijke 
situatie alle gezinsleden te onderzoeken op HBV-infectie en zo nodig te vaccineren. Dit 
geldt ook als men via laboratoriumdiagnostiek om andere redenen dragerschap 
vaststelt.  


In Amsterdam is gekozen voor een andere opzet waarbij een verpleegkundige van 
de GG&GD de zwangere draagsters begeleidt. Hier dient men direct bij de geboorte 
van de kinderen zowel antistoffen als vaccin toe; de vaccinatie wordt vervolgens 
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herhaald op de leeftijd van één en zes maanden. Dit programma is wel recent 
geëvalueerd (Ste01). De commissie vindt het belangrijk dat de Coördinatiecommissie 
pre- en postnatale screening (CPPS) van het College voor Zorgverzekeringen ook het 
landelijke programma evalueert. 


  
4.2 Meest geschikte leeftijd voor algemene vaccinatie 


De vraag naar de meest geschikte leeftijd voor algemene vaccinatie tegen hepatitis B is 
relevant, omdat het grootste deel van de bevolking pas infectierisico loopt vanaf de 
puberteit. In eerste instantie lijkt dan ook vaccinatie op schoolgaande leeftijd het meest 
voor de hand te liggen. Het huidige RVP richt zich echter vooral op zuigelingen en de 
discussie over algemene vaccinatie in Nederland heeft zich tot dusver ook beperkt tot 
vaccinatie op de zuigelingenleeftijd. In andere landen is ook vaccinatie op de leeftijd 
van 9 tot 12 jaar in de overweging betrokken, soms in combinatie met vaccinatie van 
zuigelingen. Tabel 3 geeft een overzicht van de vaccinatiestrategieën in een aantal 
Europese landen. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat ook in landen met een 
programma voor algemene vaccinatie het percentage van alle kinderen dat 
daadwerkelijk gevaccineerd wordt, zeer varieert.  


Omdat echter het risico op chronische infectie en dragerschap zoveel hoger is bij 
infectie op de kinderleeftijd, is bij de afweging inzake de meest geschikte leeftijd voor 
vaccinatie naast seksuele transmissie juist ook horizontale, niet-seksuele transmissie 
van belang. Het risico van HBV-infectie door horizontale transmissie is niet gelijk 
verdeeld over de bevolking en naar het oordeel van de commissie verdient het 
aanbeveling subpopulaties te onderscheiden. 


  
4.2.1 Vaccinatie op de zuigelingenleeftijd 


Zoals blijkt uit de aanvullende berekeningen die het RIVM heeft gemaakt op verzoek 
van de commissie, zijn naar schatting 27 tot 36 procent van alle chronische infecties en 
dragerschap terug te voeren op horizontale transmissie op de kinderleeftijd (zie 2.5). 
Kinderen lopen vooral infectierisico als ze intensief contact hebben met dragers. In 
Nederland is dragerschap grotendeels beperkt tot mensen afkomstig uit landen waar 
hepatitis B middel- of hoog-endemisch is. Kinderen uit gezinnen waarvan ten minste 
één van de ouders geboren is in dergelijke landen hebben door besmetting in het gezin 
of bij (familie)bezoek in het land van herkomst een relatief grote kans op een HBV-
infectie op de kinderleeftijd en vanwege de leeftijdsafhankelijkheid ook een relatief 
grote kans op het ontstaan van chronische infectie en dragerschap. De infecties zijn 
alleen te voorkomen door vaccinatie op de zuigelingenleeftijd. Vaccinatie van deze  
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Tabel 3  Vaccinatiestrategieën in Europese landen (Bron: Dam01, Iwa98b). 


land screening van in 
principe alle zwangere 
vrouwen 


algemene vaccinatie 
van zuigelingen 
(sinds) 


algemene vaccinatie 
van schoolkinderen 
(sinds) 


Albanië nee ja (1994) nee 
België ja ja (1999) ja (1999) 
Bosnië-Hercegovína nee ja (1999) nee 
Denemarken nee nee nee 
Duitsland ja ja (1995) ja (1995) 
Estland ja ja (1997) ja (1999) 
Finland nee nee nee 
Frankrijk ja ja (1995) ja (1999) 
Italië ja ja (1991) ja (1991) 
Joegoslavië ja nee nee 
Letland - ja (1997) nee 
Litouwen nee ja (1998) nee 
Macedonië nee nee nee 
Moldavië nee ja (1998) nee 
Nederland ja nee nee 
Noorwegen nee nee nee 
Polen ja ja (1993) ja (2000) 
Portugal ja ja (2000) ja (1995) 
Roemenië nee ja (1995) ja (1999) 
San Marino ja ja (1991) ja (1991) 
Spanje  ja ja (1998) ja (1993) 
Slowakije ja ja (1998) nee 
Slovenië ja nee ja (1998) 
Tsjechië ja nee nee 
Verenigd Koninkrijk ja nee nee 
Wit -Rusland nee ja (1999) ja (1998) 
Zweden nee nee nee 
Zwitserland ja nee ja (1998) 


kinderen op de zuigelingenleeftijd biedt dus op de korte termijn belangrijke voordelen. 
Op dit moment behoort, landelijk gezien, ongeveer 15 procent van de pasgeborenen tot 
deze groep met verhoogd infectierisico; in de grote steden bedraagt het percentage 40 
tot 50. 


  
4.2.2 Vaccinatie van schoolkinderen 


Kinderen geboren in gezinnen waarvan géén van beide ouders afkomstig is uit een 
middel- of hoog-endemisch land hebben een zeer kleine kans op een HBV-infectie op 
de kinderleeftijd. Hier biedt zuigelingenvaccinatie op de korte termijn dan ook geen 
voordelen. Vaccinatie op 9- à 12-jarige leeftijd is tijdig genoeg om HBV-infecties te 
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voorkomen ten gevolge van risico’s die zich doorgaans niet vóór de puberteit 
voordoen. 


  
4.3 Mogelijke negatieve effecten van vaccinatie via het RVP 


In de adviesaanvraag vraagt de minister speciale aandacht voor ervaringen die in het 
buitenland zijn opgedaan en die zouden kunnen duiden op het risico van een negatief 
effect van opname in het RVP op de deelname aan andere onderdelen van het 
programma. In meer dan honderd landen zijn programma’s voor algemene vaccinatie 
tegen hepatitis B ingevoerd. Voor zover bekend heeft dit echter nergens geleid tot een 
geringere deelname aan andere vaccinatieprogramma’s (Vel99, WHO01a). 


Een omstandigheid die de acceptatie van de vaccinatie tegen hepatitis B negatief 
zou kunnen beïnvloeden, is het gegeven dat voor grote delen van de bevolking 
vaccinatie niet van direct belang is. Uit recent onderzoek blijkt dat de bekendheid van 
de bevolking met hepatitis B, de risico’s en de mogelijkheden van preventie, gering is. 
De bereidheid tot vaccinatie tegen hepatitis B was, vergeleken met de vaccins van het 
huidige RVP, kleiner (Pau00). Naar het oordeel van de commissie blijkt hieruit dat 
eventuele introductie van hepatitis B-vaccinatie gepaard zal moeten gaan met goede 
voorlichting. 


Potentieel belangrijk zijn de gepercipieerde bijwerkingen van de vaccinatie, met 
name het vermeende optreden van multipele sclerose in relatie tot vaccinatie. Omdat 
het hier gaat om een actief aanbod voor primaire preventie is zeer zorgvuldige 
afweging van de positieve en de negatieve effecten noodzakelijk. De commissie heeft 
geen aanwijzingen dat er een oorzakelijk verband is met hepatitis B-vaccinatie (zie 
3.1). Ook dit aspect pleit voor zorgvuldige voorlichting bij introductie van hepatitis B-
vaccinatie (Gel01). 


Met het toenemend aantal vaccinaties zou men kunnen vrezen voor 
‘overbelasting’ van het RVP. Juist door vaccinatie zijn de aandoeningen waartegen het 
programma gericht is, steeds minder zichtbaar geworden. De commissie constateert dat 
ouders daarom meer belang hechten aan de lasten van vaccineren. Mede daarom heeft 
zij een sterke voorkeur voor een hepatitis B-combinatievaccin, indien tot algemene 
vaccinatie wordt overgegaan. 


  
4.4 Modellering van vaccinatiestrategieën 


Het RIVM doet, zoals gezegd in 2.5, onderzoek naar de doelmatigheid van algemene 
vaccinatie tegen hepatitis B (Wit00). 
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De onderzoekers berekenen onder andere de kosten van vaccinatie per gewonnen 
levensjaar en per vermeden infectie. Omdat de kosten van vaccinatie nu gemaakt 
worden tegen guldens van nu, terwijl de opbrengsten pas over jaren komen, passen de 
onderzoekers een discontering toe van vier procent toe, op zowel de kosten als de 
effecten. De onderzoekers rapporteren dat het aantal nieuwe infecties in Nederland 
door algemene vaccinatie van zuigelingen substantieel zou verminderen. Het aantal 
voorkomen dragers is echter klein ten opzichte van het aantal dragers dat jaarlijks door 
immigratie binnenkomt. Het RIVM schat de kosten per gewonnen levensjaar op 127 
000 gulden voor de epidemiologische middenvariant, die de commissie als een 
ondergrens beschouwt, en op 56 000 gulden voor de hoge. De kosten per vermeden 
infectie bedragen volgens het model 10 000 tot 25 000 gulden. De kosteneffectiviteit 
blijkt vooral gevoelig te zijn voor de aannames met betrekking tot de gehanteerde 
discontovoet, de toekomstige kosten per vaccinatie en het percentage dragerschap 
onder immigranten.  


De zojuist vermelde uitkomsten waren voor de Minister van VWS aanleiding om 
vooralsnog niet te besluiten tot algemene vaccinatie van zuigelingen. 


Een belangrijke punt bij de analyse is dat de onderzoekers de kosten en effecten van 
algemene vaccinatie op de zuigelingenleeftijd vergelijken met uitsluitend de huidige 
screening van zwangere vrouwen en geen rekening houden met de kosten en effecten 
van het beleid gericht op risicogroepen, omdat essentiële gegevens dienaangaande 
ontbreken. Hierdoor wordt de kosteneffectiviteit van algemene vaccinatie mogelijk 
overschat.  


Enkele andere elementen van het RIVM-model hebben daarentegen een 
ongunstige invloed op de kosteneffectiviteit. Vooral het gebruik van een 
leeftijdsafhankelijke kans op dragerschap resulteert in een kans op volwassen leeftijd 
die veel lager is dan doorgaans wordt aangenomen. 


Conform Nederlandse richtlijnen hanteren de onderzoekers een 
disconteringspercentage van vier procent, voor zowel de kosten als de baten (Ano95). 
Internationaal is een percentage van vijf gangbaar, maar wordt drie procent aanbevolen 
(Lip96). Er is discussie mogelijk over de wijze en de mate van disconteren; 
bijvoorbeeld is het niet vanzelfsprekend dat men voor kosten en effecten hetzelfde 
percentage hanteert (Hou98). Door discontering kunnen programma’s voor primaire 
preventie, die hun effecten pas over langere tijd hebben, moeilijk ‘concurreren’ met 
interventies die onmiddellijk effect sorteren. Om redenen van solidariteit tussen de 
generaties zou men kunnen overwegen om bij dergelijke programma’s discontering 
achterwege te laten, maar een vergelijking wordt hierdoor bemoeilijkt. De invloed van 
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discontering op de kosteneffectiviteitsratio is minder groot als vaccinatie gebeurt op 
latere leeftijd (10 à 12 jaar) in plaats van bij zuigelingen. 


Op verzoek van de commissie zijn inmiddels aanvullende berekeningen gemaakt op 
basis van een aangepast epidemiologische model dat ook rekening houdt met 
horizontale transmissie (zie ook 2.5). Volgens het aangepaste model bedragen de 
kosten per gewonnen levensjaar ongeveer 59 000 gulden (in plaats van 127 000) voor 
de epidemiologische middenvariant en 21 000 gulden (56 000) voor de hoge variant. 


Ook zijn berekeningen uitgevoerd voor lagere vaccinkosten en voor vaccinatie op 
de leeftijd van 9 en 12 jaar. De kosten van de vaccins variëren zeer. De Centers for 
Disease Control hanteren een contractprijs van ruim 8 dollarper dosis Engerix-B, tegen 
een prijs van bijna 24 dollar voor de private sector. De verwachting is dat de 
concurrentie, dankzij aflopende patenten, verder zal toenemen en dat de prijs zal 
kunnen dalen. In de basisraming hanteren de onderzoekers een bedrag van ƒ120 voor 
de totale kosten van vaccinatie (drie maal ƒ30 kosten van het vaccin plus ƒ30 kosten 
van logistiek en toediening). Dit is al lager dan de huidige kosten van vaccinatie die 
ƒ220 bedragen. Op grond van ervaringen in het buitenland meent de commissie echter 
dat het mogelijk is om een vaccinprijs van ƒ10 per injectie te onderhandelen. Hierdoor 
zouden de totale kosten van vaccinatie op ƒ60 komen. Bij een totaal voor de kosten van 
vaccinatie van ƒ60 per persoon liggen de kosten per gewonnen levensjaar tussen 9000 
en 28 000 gulden.  


Bij vaccinatie op 9- en 12-jarige leeftijd liggen de kosten per gewonnen levensjaar 
in dezelfde orde van grootte als die van zuigelingenvaccinatie. Daarbij is echter geen 
rekening gehouden met de meerkosten van de infrastructuur die nog grotendeels moet 
worden opgezet. De invloed van discontering op de kosten is bij vaccinatie op 9- of 12-
jarige leeftijd geringer, doordat vaccinatie relatief snel effect heeft op transmissie door 
seksueel contact. Vaccinatie van zuigelingen heeft echter, zoals verwacht, een sterke 
vermindering van het aantal infecties door horizontale transmissie tot gevolg, die een 
relatief grote invloed hebben op de kosteneffectiviteit (Kre00). 


Zelfs met de genoemde onzekerheden betreffende de kosten van vaccinatie, de wijze en 
de mate van discontering vallen de schattingen voor de kosten per gewonnen levensjaar 
binnen de marges van hetgeen doorgaans acceptabel wordt geacht bij programma’s 
voor primaire preventie, zoals cholesterolverlaging met behulp van statines en 
screening op baarmoederhalskanker (Jan97). Het is waarschijnlijk dat de kosten van 
een hepatitis B-vaccinatieprogramma door toekomstige ontwikkelingen nog aanzienlijk 
lager zullen kunnen worden, onder andere door onderhandelingen over de vaccinprijs. 
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De commissie concludeert dan ook dat kostenoverwegingen geen reden zijn om 
algemene vaccinatie af te wijzen.  


Belangrijk is, dat het model, zoals gezegd, geen rekening houdt met de kosten en 
effecten van van het bestaande beleid gericht op risicogroepen, en evenmin 
subpopulaties onderscheidt, waarin de afweging voor vaccinatie en de leeftijd die 
hiervoor het meest geschikte is, verschillend ligt (zie 4.2).  


De uitkomsten van het uitgebreide model bevestigen het belang van vaccinatie op 
de zuigelingenleeftijd voor de subpopulatie van kinderen met een verhoogde 
infectiekans. Met het huidige model is het echter niet mogelijk om, naast deze gerichte 
vaccinatie, de doelmatigheid te beoordelen van vaccinatie van de overige kinderen op 
de schoolgaande leeftijd. 


  
4.5 Conclusies 


De reeds bestaande vaccinatieprogramma’s zijn van groot belang voor de bescherming 
tegen hepatitis B, ook als besloten wordt tot algemene vaccinatie. De commissie hecht 
groot belang aan de screening van zwangere vrouwen en de daaropvolgende vaccinatie 
van pasgeborenen. De commissie vermoedt dat verbeteringen mogelijk en noodzakelijk 
zijn in de organisatie. Zij vindt het belangrijk dat de Coördinatiecommissie pre- en 
postnatale screening (CPPS) van het College voor Zorgverzekeringen het functioneren 
van het programma jaarlijks evalueert.  


De bescherming tegen hepatitis B kan voorts belangrijk verbeterd worden door de 
volgende groepen via de GGD-en actief te benaderen voor vaccinatie: 
§ huisgenoten en gezinsleden van dragers  
§ kinderen die langdurig zullen verblijven in een land waar hepatitis B middel- en 


hoog-endemisch is  
§ kinderen in asielzoekerscentra. 


De commissie concludeert dat het bij de vraag naar de wenselijkheid van algemene 
vaccinatie zinvol is om twee subpopulaties onderscheiden waarin de afweging van 
kosten en baten verschillend ligt. In de subpopulatie van kinderen geboren in gezinnen 
waarvan ten minste één van de ouders afkomstig is uit een land waar hepatitis B 
middel- of hoog-endemisch is, is er onmiskenbaar een kans op infectie op de 
kinderleeftijd. Vaccinatie op de zuigelingenleeftijd kan hier belangrijke 
gezondheidswinst opleveren.  


De overige kinderen lopen in het algemeen geen risico op de kinderleeftijd; 
voorzover er risico’s zijn doen deze zich vooral gelden vanaf de puberteit. Vaccinatie 
op de zuigelingenleeftijd heeft hier in het algemeen geen voordelen. Vaccinatie op 9 à 
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12 jarige leeftijd ligt meer voor de hand, maar er zijn op dit moment onvoldoende 
gegevens voor een goede schatting van de te behalen gezondheidswinst ten opzichte 
van bestaande preventie - en vaccinatieprogramma’s.  


In vele landen is ervaring met algemene vaccinatie tegen hepatitis B. Hierbij is 
geen negatieve invloed gebleken van hepatitis B-vaccinatie op de deelname aan 
vaccinatie tegen andere aandoeningen. Gezien de geringe bekend van de bevolking met 
hepatitis B, de risico’s en de mogelijkheden van preventie, is bij eventuele introductie 
van vaccinatie zorgvuldige voorlichting echter wel van groot belang. 
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In dit hoofdstuk bespreekt de commissie de organisatorische randvoorwaarden voor 
een succesvol programma voor algemene vaccinatie tegen hepatitis B. Zij is ervan 
uitgegaan dat een dergelijk programma bij kinderen met een verhoogde infectiekans bij 
voorkeur dient plaats te hebben op de zuigelingenleeftijd en bij de overige kinderen op 
de leeftijd van 9 tot 12 jaar. 


  
5.1 Contactmomenten jeugdgezondheidszorg 


In tabel 4 is een overzicht gegeven van alle contactmomenten in het kader van de 
jeugdgezondheidszorg en die welke benut worden voor vaccinatie in het kader van het 
RVP. Op de zuigelingenleeftijd wordt gevaccineerd op 2, 3, 4 en 11 maanden met een 
combinatievaccin tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio (DKTP) en een vaccin 
tegen infectie met Haemophilus influenzae type B (Hib). Op de contactmomenten 
waarop geen vaccinaties worden toegediend, vindt divers periodiek geneeskundig 
onderzoek plaats (onder andere screenings- en ontwikkelingstests uitgevoerd.  


Een uitgangspunt van het RVP is dat per contact liefst niet meer dan twee injecties (één 
in elk been) gegeven worden. Met betrekking tot zuigelingenvaccinatie betekent dit dat 
men bij voorkeur gebruik zal maken van een hepatitis B-combinatievaccin. Een minder 
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aantrekkelijk alternatief is het geven van de derde injectie in de bovenarm of 
uitbreiding van het aantal contactmomenten waarop vaccinaties worden toegediend.  


 
Tabel 4  Contactmomenten jeugdgezondheidszorg  
en vaccinaties volgens het huidige RVP -schema. 
maand  
1  
2 DKTP1 + Hib1 
3 DKTP2 + Hib2 
4 DKTP3 + Hib3 
5  
6  
9  
11 DKTP4 + Hib4 
14 BMR1 
18 à 24  
  
jaar  
2 ½  
3  
4 DTP5a 
5  
9 DTP6 + BMR2 


a  In de loop van 2001 zal een boostervaccinatie  
   tegen kinkhoest toegevoegd worden. 


Op dit moment is er slechts één contact voor vaccinatie beschikbaar op de 
schoolgaande leeftijd. Dit contact, op 9-jarige leeftijd, wordt benut voor twee 
eenmalige versterkende injecties, zogeheten boostervaccinaties, tegen difterie, tetanus 
en polio (DTP) en tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). Voor vaccinatie tegen 
hepatitis B (op dit moment bestaande uit drie injecties) op de schoolgaande leeftijd zou 
de organisatie dus nog moeten worden opgezet. De ent-administraties bewaren 
vaccinatiegegevens van de kinderen tot en met de leeftijd van 12 jaar. 


In de komende jaren zullen, naast vaccinatie tegen hepatitis B, ook verscheidene andere 
vaccins beoordeeld worden voor opname in het RVP. Hieronder zijn andere vaccins 
voor toediening op de zuigelingenleeftijd (tegen infecties met pneumokokken, 
meningokokken B/C en respiratoir syncytieel virus (RSV), en tegen waterpokken) en 
op schoolgaande leeftijd (tegen infecties met het humane papillomavirus, HPV). 
Hierbij zal men onvermijdelijk ook de organisatie van de jeugdgezondheidszorg 
heroverwegen, inclusief de mogelijkheden voor vaccinatie tegen hepatitis B.  
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5.2 Gerichte vaccinatie van kinderen met een verhoogde infectiekans  


Het succes van een gerichte benadering van kinderen die regelmatig in contact kunnen 
komen met dragers van HBV, doordat ten minste één van de ouders afkomstig is uit 
een land waar hepatitis B middel- of hoog-endemisch is, staat of valt met de praktische 
uitvoerbaarheid ervan. Ter beoordeling van de praktische uitvoerbaarheid heeft de 
commissie een werkgroep bijeengeroepen van deskundigen uit de thuiszorg, de ent-
administraties, de tuberculosebestrijding en de GGD-en (zie bijlage B).  


De werkgroep heeft zich beperkt tot de kinderen waartoe het RVP zich uitstrekt: 
naast zuigelingen ook kinderen tot en met de leeftijd van 12 jaar die naar Nederland 
komen in het kader van gezinshereniging of als asielzoeker tot en met 16 jaar. Onder 
deze benadering vallen dus niet de oudere in Nederland geboren kinderen. Deze 
kinderen worden op dit moment voor niet-kostenloze vaccinatie naar de GGD 
verwezen. Ook de benadering van speciale groepen, zoals kinderen met het syndroom 
van Down in instituten, is niet besproken. 


Om de doelgroep te kunnen selecteren zijn twee opties besproken, waarbij uitgegaan is 
van ervaringen met vaccinatie met BCG. De doelgroepen voor gerichte hepatitis B-
vaccinatie en BCG-vaccinatie zijn immers grotendeels dezelfde. Allochtone kinderen, 
die naar verwachting op gezette tijden op vakantie zullen gaan in het geboorteland van 
hun ouder(s) en daar een grotere kans zullen hebben om in contact te komen met 
tuberculose, worden via de GGD-en opgeroepen en gevaccineerd met BCG. In het 
geval van BCG-vaccinatie gaat het vooral om beoogd bezoek aan het geboorteland van 
de ouder(s), maar met betrekking tot hepatitis B bestaat daarnaast de kans dat ouders en 
familieleden in Nederland drager zijn.  


In sommige regio’s selecteert de wijkverpleegkundige in overleg met de ouders de 
kinderen voor BCG-vaccinatie bij een huisbezoek in de eerste twee weken na de 
geboorte. Een dergelijke organisatie is ook denkbaar met betrekking tot vaccinatie 
tegen hepatitis B, maar bewerkelijk en moeilijk te standaardiseren.  


In andere regio’s maakt de GGD ten bate van de BCG-vaccinatie gebruik van de 
gemeentelijke basisadministratie (GBA). De GGD-en en de ent-administraties mogen 
voor de uitoefening van hun taken gebruik maken van gegevens uit de GBA. Selectie 
en oproep door de ent-administraties op basis van de GBA heeft grote voordelen. Met 
behulp van gegevens uit de GBA kan ook gerichte vaccinatie organisatorisch en 
financieel deel uitmaken van het RVP.  


De werkgroep sprak zich unaniem uit voor de tweede optie. De ent-administraties 
zijn al aangesloten op de GBA. Daardoor is het in principe mogelijk om kinderen uit de 
genoemde subpopulatie op te roepen. Wel zal het nodig zijn de autorisatie uit te breiden 
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met het gegeven ‘geboorteland ouders’. Ten bate van de vaccinatie van asielzoekers tot 
en met 16 jaar zal leeftijdsgrens voor verstrekking van GBA-gegevens opgetrokken 
dienen te worden tot 18 jaar (inclusief enige tijd voor rappels). 


De werkgroep had een uitgesproken voorkeur voor een combinatievaccin met Hib. Een 
combinatievaccin heeft voordelen voor het kind (geen extra prikken), maar ook voor de 
logistiek, omdat men in de praktijk voor een derde prik vaak een nieuwe afspraak 
maakt. Omdat combinatie met Hib de beschikbaarheid van drie vaccins noodzakelijk 
maakt, namelijk HibHepB voor de doelgroep, Hib voor de rest en HepB voor oudere 
instromers, wordt de kans op verwisselingen groter. Dit stelt eisen aan de 
kwaliteitsborging, maar past binnen de organisatie van het RVP. 


De werkgroep heeft ook veel aandacht gegeven aan de te verwachten acceptatie 
van een dergelijk programma, door zowel degenen die eronder als door degenen die 
erbuiten vallen. Hier zag men wel problemen: naar beide kanten zal veel uitleg nodig 
zijn, hetgeen tijd en dus geld zal kosten. Bij de uitvoering van het programma zal men 
hiermee rekening moeten houden. 


De commissie vat als volgt samen. De benadering van de subpopulatie van kinderen 
met een verhoogd risico, is logistiek uitvoerbaar. De voorgestelde gerichte benadering 
zal op korte termijn plaats kunnen hebben binnen de organisatiestructuur voor het RVP, 
als men gebruik maakt van de mogelijkheid dat de ent-administratie de selectie van 
kandidaten voor vaccinatie maakt op grond van gegevens uit de Gemeentelijke 
Basisadministratie. De autorisatie voor de ent-administraties dient daartoe uitgebreid te 
worden met het gegeven ‘geboorteland ouders’ (tot en met 18 jaar). De commissie 
adviseert met kracht om de vaccinatie tegen hepatitis B te combineren met die tegen 
Hib-infectie (2, 3, 4 en 11 maanden). Omdat voor vaccinatie tegen hepatitis B drie 
injecties volstaan, zou men kunnen kiezen voor een schema van bijvoorbeeld 2-3-11 
maanden, maar de commissie realiseert zich dat er logistieke redenen kunnen zijn om te 
kiezen voor een schema van 2-3-4-11 maanden. Een belangrijk aspect voor het slagen 
van het programma is de kwaliteit van de voorlichting aan mensen die wel 
respectievelijk niet onder het programma vallen. Hiermee dient men rekening te 
houden bij de organisatie en financiering van het programma. Naar het oordeel van de 
commissie kan het programma op korte termijn ingevoerd worden. 


In de praktijk zullen alle kinderen waarvan beide ouders geboren zijn in een land waar 
hepatitis B laag-endemisch is (bijlage C) een oproep ontvangen voor uitsluitend de in 
tabel 4 genoemde vaccinaties, waaronder het Hib-monovaccin. Kinderen waarvan ten 
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minste één van de ouders geboren is in een land waar hepatitis B middel- of hoog-
endemisch is, zullen een oproep ontvangen voor een gecombineerd HibHepB-vaccin. 


Een mogelijk probleem voor de toekomst zal zijn hoe om te gaan met kinderen van de 
derde generatie, waarvan beide ouders geboren zijn in Nederland. Hier zal de etniciteit 
niet langer beoordeeld kunnen worden op grond van het geboorteland van hun ouders. 
Naar het oordeel van de commissie is het waarschijnlijk dat het risico voor kinderen 
van de derde generatie kleiner zal zijn doordat de frequentie van intensief contact met 
dragers in gezinsverband en van bezoek aan het geboorteland van de grootouders zullen 
afnemen. De commissie beveelt aan over drie jaar te beoordelen of voor deze groep 
extra inspanningen nodig zijn.  


  
5.3 Vaccinatie van schoolkinderen 


Binnen de huidige organisatie van het RVP stuit vaccinatie op de schoolgaande leeftijd 
op organisatorische belemmeringen: het gaat om drie injecties op drie momenten, 
terwijl er slechts één vaccinatiemoment (negen jaar) beschikbaar is. De commissie 
beveelt aan de mogelijkheden voor vaccinatie op de leeftijd van 9 tot 12 jaar na te gaan, 
mogelijk in samenhang met een algemeen gezondheidsonderzoek, voorlichting en 
vaccinatie ter preventie van andere aandoeningen op die leeftijd.  
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Op basis van het voorgaande heeft de commissie met betrekking tot de vraag naar de 
wenselijkheid van algemene vaccinatie tegen hepatitis B de volgende afwegingen 
gemaakt. Een beslissing over algemene vaccinatie moet naar naar het oordeel van de 
commissie primair afhangen van een weging van de effecten op de volksgezondheid. 
Het is dan echter raadzaam twee subpopulaties te onderscheiden waarin zowel de 
afweging als de gewenste leeftijd voor vaccinatie verschillend ligt.  


In westerse landen, waaronder Nederland, worden de meeste acute HBV-infecties 
overgedragen door seksueel contact op jongvolwassen leeftijd. Er zijn echter 
aanwijzingen dat in migrantenpopulaties in deze landen de transmissie voor een 
belangrijk deel de patronen weerspiegelt van de landen van herkomst. In de landen van 
herkomst zijn overdracht van moeder op kind (verticale transmissie) en overdracht 
tijdens intensief huiselijk contact, vooral onder jonge kinderen (horizontale 
transmissie) belangrijk. Omdat de kans op dragerschap bij infectie op jonge leeftijd 
veel groter is dan bij infectie op volwassen leeftijd, hebben infecties onder kinderen een 
onevenredig grote invloed op het totaal aantal dragers. Hieruit komt het belang voort 
van preventie van horizontale transmissie op de kinderleeftijd in sommige 
subpopulaties, waar de kans op besmetting reëel is. Alleen vaccinatie op de 
zuigelingenleeftijd kan deze infecties voorkomen. Het belang van horizontale 
transmissie blijkt ook uit aanvullende modelberekeningen die het RIVM op verzoek 
van de commissie heeft gemaakt. 
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Het gaat hierbij om kinderen waarvan ten minste één van de ouders afkomstig is 
uit een land waar hepatitis B middel- of hoog-endemisch is. Deze kinderen hebben een 
grotere kans om in aanraking te komen met dragers, hetzij in het gezin, hetzij in de 
sociale omgeving in Nederland of bij bezoek aan het land van herkomst van de 
ouder(s). Op dit moment behoort, landelijk gezien, ongeveer 15 procent van de 
pasgeborenen tot deze subpopula tie. 


In gezinnen waarvan géén van beide ouders afkomstig is uit een middel- of hoog-
endemisch land, lopen kinderen tot de leeftijd van ongeveer 12 jaar daarentegen in het 
algemeen geen risico. Hier biedt vaccinatie op de zuigelingenleeftijd op de korte 
termijn geen voordelen. 


Naar het oordeel van de commissie zijn er op dit moment dus geen goede argumenten 
voor vaccinatie van zuigelingen in de gehele bevolking. Wel zijn er goede argumenten 
vóór vaccinatie van kinderen waarvan ten minste één van de ouders afkomstig is uit een 
land waar hepatitis B middel- of hoog-endemisch is. Ter beantwoording van de vraag 
naar de praktische uitvoerbaarheid van gerichte vaccinatie van deze kinderen heeft de 
commissie een werkgroep bijeengeroepen van deskundigen uit de thuiszorg, de ent-
administraties, de tuberculosebestrijding en de GGD-en. 


Op grond van de positieve bevindingen van deze consultatie adviseert de 
commissie het RVP van kinderen waarvan ten minste één van de ouders geboren is in 
een land waar hepatitis B middel- of hoog-endemisch is, uit te breiden met vaccinatie 
tegen hepatitis B. De commissie adviseert sterk om de vaccinatie tegen hepatitis B te 
combineren met die tegen Hib-infectie. Belangrijk voor het slagen van de uitbreiding is 
dat de entadministratie voor de selectie van deze kinderen kan beschikken over het 
gegeven ‘geboorteland van de ouders’ uit de gemeentelijke basisadministratie. Voorts 
is belangrijk de kwaliteit van de voorlichting; hiermee dient men rekening te houden bij 
de organisatie en financiering van het programma.  


De commissie adviseert om op de termijn van drie jaar te beoordelen of met de 
gerichte vaccinatie de beoogde subpopulatie voldoende bereikt wordt. 


In de rest van de bevolking vindt overdracht vooral plaats door seksueel contact. Hier 
zou men eerder kiezen voor vaccinatie op de leeftijd van 9 à 12 jaar, maar op dit 
moment zijn er onvoldoende gegevens om het infectierisico en de effectiviteit van 
vaccinatiestrategieën te beoordelen. Er zijn echter belangrijke ontwikkelingen gaande 
die van invloed zullen zijn op de beslissing over vaccinatie in deze leeftijdsgroep. Deze 
ontwikkelingen betreffen onder andere het benodigde aantal injecties voor 
bescherming. Het verdient voorts aanbeveling het RIVM te vragen de modellering van 
de verspreiding van HBV en de effecten van vaccinatiestrategieën zodanig te verfijnen 
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dat men deze kan gebruiken bij de beoordeling van de effecten van vaccinatie op de 
schoolgaande leeftijd naast die van de bestaande vaccinatieprogramma’s en de in dit 
advies aanbevolen gerichte vaccinatie van kinderen met een verhoogde infectiekans.  


De mogelijkheden van vaccinatie op de schoolgaande leeftijd in bredere zin zijn 
onderwerp van bespreking in het kader van de brede herziening van het RVP, waarover 
de Gezondheidsraad is gevraagd binnenkort te adviseren. De commissie adviseert de 
beoordeling van de wenselijkheid van vaccinatie tegen hepatitis B buiten de eerder 
genoemde subpopulatie onderdeel te doen zijn van deze brede herziening.  


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  
Den Haag, 20 februari 2001, 
voor de commissie  
 
 
 
dr H Houweling,   dr LJ Gunning-Schepers, 
secretaris    voorzitter
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Bijlage A 
  


A De adviesaanvraag 


 


  
Op 31 mei 2000 ontving de Voorzitter van de Gezondheidsraad het verzoek van de 
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om advies uit te brengen over 
algemene vaccinatie tegen hepatitis B. Aan de brief van de bewindsvrouw is de 
volgende tekst ontleend: 


In 1996 heeft u het rapport ‘Bescherming tegen hepatitis B’ uitgebracht. In dit rapport heeft u mij 


geadviseerd voorbereidingen te treffen voor het invoeren van algemene vaccinatie tegen hepatitis B. In 


mijn beleidsnota ‘Infectieziektenbestrijding’ van april 1997 heb ik mijn standpunt op uw advies 


weergegeven. Naast versterking van beleid ter preventie van overdracht van hepatitis B, heb ik het 


vaccinatiebeleid voor risicogroepen versterkt. Ook heb ik het RIVM opdracht gegeven de surveillance van 


hepatitis B te intensiveren en nader onderzoek te doen naar de kosteneffectiviteit van een algeheel 


vaccinatieprogramma. 


Eind vorig jaar is in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin mij is gevraagd op korte 


termijn vaccinatie tegen hepatitis B in het Rijksvaccinatieprogramma voor zuigelingen op te nemen. Ik heb 


hierop het RIVM gevraagd mij vervroegd te rapporteren over de kosteneffectiviteit van een dergelijk 


vaccinatieprogramma voor zuigelingen. Dit rapport is onlangs aan mij aangeboden. Op basis van het 


rapport heb ik de Tweede Kamer laten weten vaccinatie tegen hepatitis B vooralsnog niet op te nemen in 


het Rijksvaccinatieprogramma. 


Bovenstaande heeft er toe geleid dat de discussie over de wenselijkheid om vaccinatie tegen hepatitis 


in het RVP op te nemen, opnieuw is opgelaaid. Omdat ik zorgvuldige besluitvorming over dit onderwerp 
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van groot belang acht, zou ik u willen vragen uw advies uit 1996 te heroverwegen op grond van nieuwe 


wetenschappelijke inzichten. Belangrijk aandachtspunt daarbij is dat vaccinatie tegen hepatitis B mogelijk 


negatieve effecten kan hebben op deelname aan het RVP voor zuigelingen. Ik zou u dan ook willen vragen 


speciaal aandacht te besteden aan de ervaringen die in het buitenland zijn opgedaan met invoering van 


algemene vaccinatie tegen hepatitis B bij zuigelingen. Tevens verzoek ik u om in uw advisering in te gaan 


op de vraag of het, gezien de beschermingsduur van het vaccin, wijs is om, in het geval van algemene 


vaccinatie, dit bij zuigelingen uit te voeren of dat het beter is dit op latere leeftijd te doen. 


Gezien het dringende karakter van de besluitvorming over dit onderwerp, zou ik u willen vragen hier op zo 


kort mogelijke termijn over te adviseren. 


de Minister van Volksgezondheid,  


Welzijn en Sport  


w.g. dr E Borst-Eilers 
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Bijlage B 
  


B De commissie 


 


  
§ dr LJ Gunning-Schepers, voorzitter  


hoogleraar sociale geneeskunde; Universiteit van Amsterdam,  
§ drs DJA Bolscher 


jeugdarts; Stichting Provinciale Entadministratie Gelderland, Arnhem; Stichting 
Provinciale Entadministratie Overijssel-Flevoland, Ommen 


§ dr RAFM Chamuleau 
hepatoloog; Academisch Medisch Centrum, Amsterdam 


§ dr RA Coutinho 
hoogleraar epidemiologie en bestrijding van infectieziekten; Universiteit van 
Amsterdam; directeur GG&GD Amsterdam 


§ dr J Desmyter 
emeritus hoogleraar virologie; Rega Instituut, Leuven (België) 


§ dr R de Groot 
hoogleraar kindergeneeskunde; Erasmus Universiteit, Rotterdam 


§ dr J van Hattum 
hepatoloog; Universitair Medisch Centrum Utrecht 


§ dr BA van Hout 
hoogleraar gezondheidseconomie; Universiteit Utrecht 
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§ dr JP Mackenbach 
hoogleraar medische en maatschappelijke determinanten van de volksgezondheid; 
Erasmus Universiteit, Rotterdam 


§ dr J van der Noordaa 
emeritus hoogleraar virologie, Weesp 


§ dr SW Schalm 
hoogleraar inwendige geneeskunde; Erasmus Universiteit, Rotterdam 


§ dr TWJ Schulpen 
hoogleraar sociale kindergeneeskunde; Universiteit Utrecht 


§ dr HL Zaaijer 
arts-microbioloog; Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit, Amsterdam 


§ drs MI Esveld, adviseur 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 


§ dr H Houweling, secretaris 
arts-epidemioloog; Gezondheidsraad, Den Haag 


Tijdens een hoorzitting over kosteneffectiviteitsonderzoek van algemene vaccinatie 
tegen hepatitis B, op 13 september 2000 hoorde de commissie: 
§ drs IK Veldhuijzen, epidemioloog; RIVM, Bilthoven 
§ drs GA de Wit, gezondheidswetenschapper/-econoom; RIVM, Bilthoven 


De commissie heeft zich met betrekking tot uitvoerbaarheidsaspecten laten bijstaan 
door de op haar initiatief geformeerde Werkgroep praktische uitvoerbaarheid. Deze 
commissie was als volgt samengesteld:  
§ dr TWJ Schulpen, voorzitter 


hoogleraar sociale kindergeneeskunde; Universiteit Utrecht 
§ drs DJA Bolscher 


jeugdarts; Stichting Provinciale Entadministratie Gelderland, Arnhem; Stichting 
Provinciale Entadministratie Overijssel-Flevoland, Ommen 


§ drs I Draaijer-Jansen 
arts, hoofd tuberculosebestrijding; GGD Utrecht 


§ drs PJHJ van Gerven 
arts; KNCV Tuberculosebestrijding, Den Haag  


§ mr P de Hoogh 
directeur Landelijke Vereniging van Entadministraties, Bunnik 


§ drs E Jens 
jeugdarts, waarnemend hoofd cluster Jeugdgezondheidszorg; GG&GD 
Amsterdam 
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§ drs JF Lim-Feijen 
directeur Landelijk Centrum Ouder en Kind Zorg, Bunnik 


§ drs C Verhaaf 
directeur Stichting Provinciale Entadministratie Gelderland, Arnhem 


§ dr H Houweling, secretaris 
arts-epidemioloog; Gezondheidsraad, Den Haag 


Met betrekking tot de registratie van (combinatie)vaccins werd advies ingewonnen bij: 
§ drs ACG Voordouw, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, Den Haag 


Secretariële ondersteuning: R Aksel 
Lay-out: J van Kan 
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Bijlage C 
  


Lijst van landen waar hepatitis B 
laag-endemisch is 


(prevalentie van dragerschap lager dan 2 procent; bron WHO01b) 
 


  
§ Andorra 
§ Australië  
§ Bahamas 
§ Barbados 
§ België 
§ Bermuda 
§ Canada 
§ Chili 
§ Colombia 
§ Costa Rica 
§ Cuba 
§ Cyprus 
§ Denemarken 
§ Duitsland 
§ El Salvador 
§ Estland 
§ Ierland 
§ Finland 
§ Frankrijk 
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 Hongarije 
 Luxemburg 
 Mexico 
 Monaco 
 Nederland 
 Nicaragua 
 Nieuw-Zeeland 
 Noorwegen 
 Oostenrijk 
 Paraguay 
 Peru 
 San Marino 
 Sri Lanka 
 Slowakije 
 Tsjechië 
 Uruguay 
 IJsland 
 Verenigd Koninkrijk 
 Verenigde Staten 
 Zweden 
 Zwitserland 


In de niet genoemde landen is de prevalentie 2 procent of hoger.  


Deze lijst is een momentopname op basis van in februari 2000 door de WHO verstrekte 
gegevens. Ten bate van de implementatie van het huidige advies (zie 5.2) moet de lijst 
op gezette tijden worden bijgewerkt.  
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Bijlage D 
  


C Afkortingen 


 


  
anti-HBs antistoffen tegen hepatitis B oppervlakte-antigeen 
BCG  bacille Calmette Guérin, gebruikt voor actieve immunisatie tegen 


tuberculose 
BMR  bof, mazelen, rubella (rode hond) 
DTP  difterie, tetanus, polio 
DKTP  difterie, kinkhoest, tetanus, polio 
GBA  gemeentelijke basisadministratie  
HepA  hepatitis A 
HepB  hepatitis B 
HBeAg  hepatitis B e-antigeen 
HBsAg  hepatitis B surface antigen (hepatitis B oppervlakte-antigeen) 
HBV  hepatitis B-virus 
Hib  Haemophilus influenzae type B 
PIENTER  peiling immunisatie effect Nederland ter evaluatie van het 


Rijksvaccinatieprogramma 
RIVM  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
RVP  Rijksvaccinatieprogramma 
WHO  World Health Organization (Wereldgezondheidsorganisatie) 









